
मऱुाांशोबतचा प्रळाश 
 ऴोध- स्ळत:चा आणण शजृनात्मक शऴसणाचा 

यघुफाफू 
अनुलाद : वुजाता गोडफोरे 

स्लातंत्र्म शा आऩल्मा शळषणाचा ऩामा अवामरा शला! स्ऩधाा, 
फक्षषव ेआणण शळषेरा त्मात स्थान अवू नमे. भुरे ऩुस्तकातून 

शरशामरा आणण लाचामरा शळकतात. ऩयंतु ऩुस्तकातीर अथा 
त्मांना केलऱ अनुबलातूनच वभजून घेता मेईर. ऩाठ्मऩुस्तके 

ऩाठ करून ऩयीषेत ऩाव शोणे म्शणज ेखये शळषण नव्शे.   

भुरांनी ननयीषण ल प्रमोग करून नले सान शभऱलामरा शले... 
शळकणे शी एक भजेची प्रक्रिमा अवाली आणण ती आमुष्माच्मा 

लाटचारीचाच एक बाग अवाली!    



मऱुाांशोबतचा प्रळाश 
 ऴोध - स्ळत:चा आणण शजृनात्मक शऴसणाचा 

यघुफाफ ू 

 

अनुलाद : वजुाता गोडफोरे 



त्मालेऱच्मा 'वजृन स्कूर' भधीर भरुांना  

आणण जमांच्माभऱेु जे. कृष्णभतूॉच्मा  

ळषैणणक वलचायांचा भाझ्मात वलकाव झारा त्मा 

श्री. एभ. शळलयाभ  

मांना वभवऩात  



अनुक्रमणणका 
  

शळषण षेत्रातीर शळषण 

झाडाखारची ळाऱा 

ळेतीळी ननगडीत शळषण 

आऩरा ऩरयवय शेच आऩरे ऩाठ्मऩुस्तक 

ऩमाामी भागा 



वजृन म्शणज ेस्लातंत्र्म.  

वजृनषभता अवरी की शळस्त मेते.  

स्लातंत्र्म शा आऩल्मा शळषणाचा ऩामा अवामरा शला. स्ऩधाा, फषीव 

आणण शळषेरा प्रोत्वाशन अवूच नमे. भुरे ऩुस्तकातून लाचामरा आणण 

शरशामरा शळकतात.  लास्तवलक केलऱ अनुबलातूनच ते ऩुस्तकात काम 

शरहशरे आशे माचा खया अथा वभजून घेऊ ळकतात.  ऩाठ्मऩुस्तके ऩाठ करून 

ऩयीषेत ऩाव शोणे शा शळषणाचा ननकऴ नव्शे. आणण तवा तो अवूशी नमे. 

भुरांनी ननयीषण केरे ऩाहशजे, प्रमोग कयामरा शलेत, नली षेत्र ेधुडंाऱरी 
ऩाहशजेत... शळकण्माच्मा मा प्रलावाची भुरांनी भजा घ्मामरा शली आणण 

आमुष्मबय शा प्रलाव चारूच यशामरा शला.   

शळस्त म्शणज ेकाम शे तय भरा भाहशतच नाशी!  

शळषकांनी भुरांना शळस्त रालाली अळी ऩारकांची अऩेषा अवते... 
कदाचचत त्मांच्मा दृष्टीने शळस्त म्शणज ेभुरांनी भोठ्मांच्मा वलयोधात फोरू 
नमे, लडीरधाऱ्माचा भान याखाला, शळलीगाऱ करू नमे, खोटे फोरू नमे लगैये. 

ऩण आऩण जय लास्तल ऩाहशरे, तय ऩारकच दारू वऩतात, अऩळब्द लाऩरून 

शळलीगाऱ कयतात, ऩत्नीरा भायशाण कयतात, घय आणण आजूफाजूचा 
ऩरयवय नीटनेटका ठेलण्माकड ेरष देत नाशीत. भुरांना शवगयेट आणण 

दारूच्मा फाटल्मा आणण्मावाठी ऩाठलणाये अनेक ऩारक भरा भाहशत 

शऴसण सेत्रातीऱ शऴसण 



आशेत. खोटे फोरू नमे, धूम्रऩान करू नमे, चांगरे लागाले, अळी शळस्त आणण नैनतकता ळाऱेने 

भुरांना शळकलाली अळी मा ऩारकांची अऩेषा अवत!े खयोखय भरा तय वभजतच नाशी. 
जोऩमतं ऩारकांच ेभुरांळी लागणे फदरत नाशी, तोऩमतं भुरांनी चांगरे लागाले, शळस्तीत 

यशाले अळी अऩेषा त ेकवे काम करू ळकतात?   

भरा पक्त स्लातंत्र्मच भाहशत आशे!  

स्लातंत्र्मच शळस्त रालू ळकत!े 

स्लातंत्र्म अवेर तय तुभच्मा आजूफाजूच्मा गोष्टींचं नीट ननयीषण कयण्माची, वजग 

अवण्माची, दष याशण्माची, वलचाय कयण्माची आणण ऩयस्ऩयांतीर नातवेंफंध वभजून 

घेण्माची तुम्शारा उत्तभ वंधी शभऱत.े.. अनेक गोष्टी केलऱ स्लातंत्र्म अवेर तयच शळकता 
मेतात.  स्लातंत्र्मच नवेर, तय वलचाय, बाल-बालना मा   वलांलयच फंधने मेतात. अथाातच, 

भुरांना जेव्शा भोकऱेऩणा शभऱेर, त ेत्माचा ऩूणा लाऩय कयतीर, तवे्शाच त ेआधुननक जगाच े

ननभाात ेशोऊ ळकतीर. 

शळषण म्शणजे आवलष्काय. 

वलद्मा भधीर वलदचा अथा आशे जाणणे, अनुबलणे. 

...कळाचा आवलष्काय? 

...काम जाणणे? 

...कळाचा अनुबल घेणे?  

भुरांच्मा बाल-बालना, त्मांच ेवलचाय, त्मांची द:ुखे, त्मांच्मात दडरेरी करा-कौळल्मे, 

त्मांच्मातीर भानशवक स्लाबावलकता अळा गोष्टींचं भुरांचं वलश्ल उरगडण्माची ळाऱेने त्मांना 
वंधी द्मामरा शली.  जेव्शा त्मांना त्मांची स्लत:ची ओऱख ऩटेर, तवे्शा आऩोआऩच त्मांच्मा 
आमुष्मात शळस्त मेईर.  

कुठल्मा ळाऱेत माकड ेरष हदरे जात?े वला ळाऱा, भुरे आणण ऩारक शे स्ऩधाा 
ऩयीषांच्मा जाळ्मात अडकरेरे आशेत. आणण स्लत:ची ओऱख न ऩटलून घेताच एकभेकांळी 
स्ऩधाा कयण्मात गुंतरे आशेत.  

आम्शी आभच्मा भुरांना ननवगााऩावून दयू ठेलण्माचा कधीच प्रमत्न केरा नाशी. 
ननवगााऩावून आऩण दयू कवे जाणाय?  

लास्तवलक, ननवगा शाच आऩरा खया शळषक आशे. ननवगा आणण लातालयणाकडून 

आऩल्मारा खूऩ काशी शभऱत ेआणण त्माच्माकडून फयेच शळकताशी मेत.े  माच्मा फदल्मात 

आऩण लातालयणारा काम द्मामच ेआशे? त ेशी आऩल्मारा ननवगााकडून शळकामच ेआशे.   

भुरांना 'ध्मानधायणा' शळकलणे खूऩ कठीण आशे शे भराशी भाहशत आशे, ऩण त े

अळक्म नाशी.  स्लत:रा वभजून घेण्माचा तो एकभेल भागा आशे. त्मांच्मा खोरलय 

दडरेल्मा कौळल्मांना व्मक्त कयण्माची ती एक प्रक्रिमा आशे. ध्मानधायणा शी काशी 
बालना नाशी, तवेच तो काशी एखाद्मा धभााचा क्रकंला धाशभाक गटाचा भक्ता नाशी. त्माच े

स्लरूऩ लैश्श्लक आशे. त्मातून केलऱ आऩरी दडरेरी कौळल्मे व्मक्त कयण्माची वंधी 
शभऱत ेइतकेच नव्शे, तय त्मातून आऩण स्लत:लय आणण आऩल्मा आजूफाजूच्मा जगालय 

पे्रभ कयामरा शळकतो. भुरांना शी जाणील देण्माचा आम्शी ळक्म नततका प्रमत्न केरा.   

भी काशी शळषक नाशी; भी भुरांच्मा बालाप्रभाणे लागतो. आभच्मा ळाऱेतरी भुरे 

ऩुरुऴ शळषकांना 'अण्णा' (भोठा बाऊ) आणण भहशरा शळषकांना 'आक्का' (भोठी फशीण) 

म्शणतात. शळकण्मावाठी आम्शी त्मांना भदत कयतो. त्मांनी ननशभातीषभ फनाले मावाठी 
आम्शी त्मांना भदत केरी.  प्रत्मेक भूर शी एक स्लतंत्र व्मक्ती आशे आणण प्रत्मेकाकड े

आऩरी स्लत:ची अळी कौळल्मे आशेत.  शी अंगबूत कौळल्मे ओऱखून त्मांनी वयाल 

कयामचा आशे आणण त्मात प्रावलण्म शभऱलामच ेआशे. मा उद्देळाने आम्शी त्मांना भदत 

केरी.  वलळेऴ म्शणजे भुरांकडून आम्शी खूऩ काशी शळकरो, आम्शी त्माचा वंकोच 

फाऱगरा नाशी आणण त्मांनी आम्शारा त्मांच्माकडून शळकू हदरे माफद्दर खये तय आम्शी 
त्मांच ेआबायी आशोत.   

भाझ्मा रशानऩणी भी याभबक्त शोतो. जवजवा भी भोठा शोऊ रागरो, तवे घयातीर 

वला घटनांफद्दर भरा प्रश्न ऩडू रागरे. ऩदलीच ेशळषण घेत अवताना भाझ्मा भनालय 

ननयीश्लयलादी कल्ऩनेचा ऩगडा शोता. ऩदली शभऱण्माऩूलॉच भी 'िांतीकायी रेखकांच्मा 
वंघटनेच्मा' वंऩकाात आरो. ऩयंतु, मा वला प्रक्रिमेत 'ध्मानधायणा' शा भाझ्मा आमुष्माचा 
अवलबाजम बाग फनरा शोता. धाशभाक श्रद्ांच्मा आशायी न जाता ध्मानधायणेने भरा वतत 

भागा दाखलरा.  नेभके केव्शा त ेआता भरा आठलत नाशी, भाझी श्जद्दु कृष्णभूतॉच्मा 
वलचायांळी ओऱख झारी आणण भी त्मांची ऩुस्तके लाचरी.  भाझा स्लत:चा भागा 
ननलडण्मावाठी भरा त्माची पायच भोठी भदत झारी.   



भी वलद्माथॉ अवताना देखीर त्माकाऱच ेशळषण, त ेशळकलण्माची ऩद्त इतकेच काम ऩण 

ऩाठ्मऩुस्तके देखीर- भरा भुऱीच आलडत नवत. त्माच लेऱी आऩण ननयाळ्मा प्रकायची ळाऱा वुरू 

कयामची अवे भी ठयलून टाकरे शोत.े  ज.े कृष्णभूतॉच्मा ऩुस्तकांभुऱे भाझ्मा वलचायांना आणखीच 

फऱकटी शभऱारी आणण वभांतय शळषणाचा वल्रागाय अवा भाझा वलकाव शोण्माव त्माची पाय 

भोठी भदत झारी.   

भुरांना शळकलत अवताना क्रकंला  मत्करच्मा आय डी टी मा शळषकांवाठीच्मा शळषण वंस्थेत 

शळकलत अवतानाशी कृष्णाभूतॉच्मा शळकलणीतून भाझ्मा काभाची पे्रयणा भरा कळी शभऱारी 
आणण वभांतय शळषणाच्मा प्रलाशात भी वातत्माने नले प्रमोग करून त्मांच्माकड ेटीकात्भक दृष्टीने 

ऩशामरा कवा रागरो माच ेस्ऩष्टीकयण भरा देता आरे नाशी. केलऱ भी कोणती ऩद्त 

अंचगकायरी आणण त्मातून काम ननष्ऩन्न झारे शेच भरा वांगता आरे.   

ळाऱेत आणण शळषकांना शळकलताना भी ज ेप्रमोग केरे त ेवाभन्मत: वायखेच शोत.े तयीशी 
ऩल्रीऩाडूच्मा ळाऱेत केरेरे प्रमोग त्मांची वखोरता आणण व्माप्ती माभुऱे वलळेऴ रषात 

याशण्माजोगे शोत.े भाझी ऩद्त तीच शोती, म्शणजे शळषणऩद्तीच ेएकत्रीकयण- मात फागकाभ, 

ळेतीच ेकाभ ल त्माचफयोफय वंगीत, नतृ्म, करावलष्काय मांचा वभालेळ शोता आणण त्माफयोफय 

भुरांना गडफड कयण्माच,े रशान वशान तिायी लगैये कयण्माच ेदोन्शी ळाऱांभध्मे वंऩूणा स्लातंत्र्म 

हदरे शोत.े ऩयंतु दोन्शी ळाऱांतीर लातालयण एकवायखे नव्शत.े मत्करच्मा ळाऱेतीर प्रमोगांची 
भाहशती भी मोग्म ऩद्तीने ठेलरी नवल्माने भी पक्त ऩल्रीऩाडूच्मा वजृन ळाऱेफाफतच फोरणाय 

आशे.  

अकया लऴांखारीर भुरांच्मा फाफतीतच भी ज.े कृष्णभूतॉच ेवलचाय प्रत्मषात रागू केरे शोत.े 

त्मांच्मा लाऩयात जय काशी चुका याहशल्मा अवतीर, तय त्मावाठी केलऱ भीच जफाफदाय आशे.  

भी अत्मंत लाईट प्रकायच्मा अस्लच्छ, ननयाळादामी, नयकावायख्मा तरेगु भाध्मभाच्मा 
वयकायी ळाऱेत शळकरो माचा भरा अशबभान आशे. मात ना भातबृाऴेच ेसान लाढरे, ना इंग्रजी 
क्रकंला हशदंी वायख्मा इतय बाऴा शळकण्मावाठीच ेकौळल्म अंगी आरे.  आंध्र प्रदेळाच्मा 
ननयननयाळ्मा बागातीर अधाा डझन तयी लेगलेगळ्मा ळाऱांभध्मे भी शळकरो.  कोणत्माशी ळाऱेत 

भरा ळायीरयक, भानशवक आणण अध्माश्त्भक वलकावाची वंधी शभऱारी नाशी.  मा ळाऱांभधून भी 
पायच थोड ेशळकरो. भाझ्मा आई-लडडरांकडूनशी पायच कभी शळकरो. ऩण भाझ्मा शभत्रांकडून, 

आजूफाजूच्मा ऩरयवयातून, लाचनारमातून, अनेक हठकाणी जाऊन आणण ननयननयाळ्मा षेत्रातीर 

अनेक रोकांना बेटून भात्र भी खूऩ काशी शळकरो.   

म्शणूनच, भी भाझ ेअनुबल आणण कल्ऩना जमा प्रकाये भांडत आशे, ती बाऴा 
वलळेऴ राशरत्मऩूणा नाशी.  भाझ ेशरखाण दरुुस्त कयण्मात पे्रभाने वशकामा ल भदत 

केल्माफाफत भी अनंतऩूयच ेश्री. एव. भोशभद ळयीप, ल श्री, भधू मांचा ऋणी आशे. वला 
ऩुश्स्तका एकत्रत्रतऩणे प्रकाशळत केल्मावाठी भी ‘भंची ऩुस्तकभ’च्मा चभूचा आबायी 
आशे.  

मा ऩुस्तकातीर अनेक रेख 'ऩाथलेज' भध्मे प्रकाशळत झारे शोत ेआणण एक-

दोन रेख 'टीचय प्रव' मात प्रकाशळत झारे शोत.े  हदल्रीतीर 'एजमुकेळन प्राननगं 

ग्रुऩ' तपे प्रकाशळत शोणा-मा 'ऩाथलेज' च्मा वदस्मांनी आणण शैद्राफादशून प्रकाशळत 

शोणा-मा 'टीचय प्रव' च्मा वंऩादकांनी हदरेल्मा प्रोत्वाशनाफद्दर आणण भाझा 
अनुबल अन्म शळषकांवभोय ठेलण्माची वंधी हदल्माफद्दर भी त्मांचा आबायी आशे. 

ऩल्रीऩाडूच्मा वजृन स्कूर भधीर भुरे, कभाचायी, वंस्थाऩक ल इतय शभत्र, 

भचनूयच्मा डके्कन डवे्शरऩभेंट वोवामटीची ‘ऩच्चा ळारे’ (ग्रीन स्कूर), आणण 

अनंतऩूयची ‘चचट्टी फाडी’ मांच्मा ळेतीलय आधायीत शळकलण्माच्मा ऩद्तीचा ळोध 

घेण्मावाठी त्मांनी केरेल्मा उदाय वशकामााफद्दर भी त्मांच ेआबाय भानतो.  

यघुफाफू    



 ळाऱेने भुरांना आऩरा व्मलवाम आणण जफाफदायी  

ळोधण्माव भदत कयाली... 

जमा भातीत ते आनंदाने, ननबामऩणे आणण नतचा एक बाग  

फनून लाढू ळकतीर अळी ती भाती अवाली. 

                                          जे. कृष्णभूतॉ 

झाडाखाऱची ऴाला 



आश्रम ऴाला 

उत्तय बायतात गांधीजींनी वाफयभती आश्रभ स्थाऩन केरा.  आंध्रप्रदेळातीर 

नेरोय श्जल््मातीर काशी गांधीलादी भंडऱींची ऩेन्नाय नदीच्मा काठालय आश्रभ स्थाऩन 

कयण्माची इच्छा शोती. म्शणून नेरोय ळशयाऩावून वुभाये १० क्रकरोभीटय अंतयालय 

ऩल्रीऩाडू इथे १२ एकय जशभनीलय त्मांनी 'वऩनाक्रकनी वत्माग्रश आश्रभ' वुरू केरा.  
नायऱ, आंफा, चचचं, चचकू, वुरु, अळा झाडांलय ऩोऩट, घुफड,े भैना, खायी, आणण 

स्थरांतयीत वायव ऩक्षमांच ेकऱऩ मांची नतथे येरचरे आशे. आश्रभाच्मा आजूफाजूच्मा 
ळेतात लांगी, बुईभूग, बेंडी, भका, तीऱ, खाऊची ऩाने अळी वऩकं घेतरी जातात. 

गांधीजींनी मा आश्रभारा दोनदा बेट हदरी शोती आणण काशी काऱ त ेतथेे याहशरेशी 
शोत.े  स्लातंत्र्म शभऱाल्मानंतय गांधीलादी भंडऱींच ेकाशी कामािभ नतथे काशी काऱ चार ू

शोत.े  त्मानंतय काशी खाजगी भंडऱींनी तो आश्रभ बाड्माने घेतरा.  ६० च्मा 
दळकाऩावून शा आश्रभ दरुाक्षषतच शोता.  रशान ळेतक-मांनी मा जशभनीचा ताफा घेतरा 
आणण आश्रभाची लाताशत झारी.   

 

१९८३ वारी श्री. शळलयाभ आणण श्री. देलकुभाय मा दोन शभत्रांनी मा जागेरा बेट हदरी 
आणण त्मांनी ऩल्रीऩाडू गालातल्मा गयीफ भुरांवाठी इथे ळाऱा वुरू कयामच ेठयलरे. श्री. 
शळलयाभ एक कली आणण तत्लस शळषणतजस आशेत, त्मांना ज.े कृष्णभूतींची बाऴणे पाय 

आलडतात आणण त्मांच ेवलचाय शळषणात आणामरा त्मांना आलडत.े  श्री. देलकुभाय ऋऴी व्शारी 
ळाऱेत वलद्माथॉ शोत!े  

त्मांनी शा भोडकऱीव आरेरा आश्रभ ऩयत फांधामरा वुरुलात केरी आणण त्मारा नाल 

हदरे 'वजृन स्कूर'.  मा टप्मालय इंग्रंडभधीर शळषणतजस श्रीभती एशरनोय लैट्व मांची श्री. 
शळलयाभ मांना वाथ शभऱारी.  शी एक प्रामोचगक ळाऱा शोती. वलळेऴ करून भुरांच्मा 
शळषणावाठी स्लमंवेली वंस्थांना ननधीची भदत कयणाऱ्मा 'एक्ळन एड' मा इंग्रंडश्स्थत 

वंस्थेची त्मांना भदत शभऱारी.  

१९८३ त े१९८७ मा काऱात त्मांनी अनेक ळैषणणक प्रमोग केरे.  त्मातून शळषणाची एक 

नली दृष्टी शभऱारी. शळकलण्मात एक वजानळीरता आरी. अनेक वलऴम आणण करा-कौळल्मे 

मांच ेएकत्रीकयण कयण्मात आरे. स्थाननक ऩातऱीलय उऩरब्ध अवणाऱ्मा टाकाऊ लस्तंूचा 
लाऩय कयण्माची अनेक तंत्रे त्मांनी वलकशवत केरी.  शी एक ननशभातीषभ ळाऱा शोती. १९८७ 

वारी ननयननयाळ्मा कायणांनी श्रीभती लैट्व मांनी ळाऱा वोडरी.  भग भी ळाऱेत आरो.  
आऩल्मा वोमीवाठी श्रीभती एशरनोय मांनी शी इंग्रजी भाध्मभाची ळाऱा केरी शोती. भी नतच े

भाध्मभ तरेगु केरे. शळलयाभ ल एशरनोय मांनी वलकशवत केरेरी एकत्रत्रत शळषणऩद्ती 
ऩूलॉप्रभाणेच चारू ठेलण्माचा आणण भुरांभधीर वुप्त ननशभानतषभता जऩण्माचा भी आटोकाट 

प्रमत्न केरा. याभ नालाच्मा आणखी एका शळषकावभलेत भी 'ळेतीलय आधायीत शळषण' शी 
वंकल्ऩना रूढ कयण्माचा प्रमत्न केरा. गालकयी आणण ऩारकांनी आभच्मावभोय अनेक 

वभस्मा उभ्मा केल्मा.  

आश्रभाच्मा इभायतीत आभची ळाऱा आशे आणण आम्शी याशतोशी नतथेच.  बोलतारच्मा 
ळांत आणण वुंदय ननवगााच्मा वाननध्मात आम्शी ध्मान कयत अवू. ननवगााच्मा ननयल ळांततते 

भुरांना शळकलताना आम्शी ध्मान कयतो.  मळ क्रकंला अऩमळ मांचा वलचाय न कयता 
ध्मानधायणेरा आभच्मा आमुष्मात एक स्थान आशे, त्मातून आम्शारा लताभानाच ेसान शोत े

आणण आम्शी जे काशी कयत अवू त्माची आम्शारा भजा घेता मेत.े   



आभच्मा ळाऱेत लगा नव्शत,े ऩण चाय गट शोत.े आश्रभाच्मा आलायातीर चाय 

झाडांची नाले मा चाय गटांना हदरी शोती. जेष्ठ भुरांच्मा गटाचं नाल शोत ं'चचचं', मा गटात 

ळाऱेची ४ लऴे ऩूणा केरेरी ९-११ लमाची भुरे शोती.  दवु-मा गटाचं नाल शोत ं'नायऱ'. त्मांची 
ळाऱेची ३ लऴे ऩूणा झारी शोती.  नतव-मा गटाचं नाल शोत ं'चचकू' आणण त्मांची ळाऱेतीर 

दोन लऴे ऩूणा झारी शोती.  नलीन आरेल्मा भुरांच्मा गटाचं नाल शोत ं'आंफा'.  

मा चाय गटांची वलबागणी भानशवक षभता आणण ऩातऱी मालरून कयण्मात आरी 
शोती. मा ळाऱेत एक लऴ ंऩूणा झाल्मालय लयच्मा लगाात घारण्माची ऩद्त नव्शती. भुरांच्मा 
षभतचे ेभूल्मभाऩन कयण्माच ेआभच ेएक तंत्र शोत,े आणण आलश्मक ती ऩातऱी गाठरी 
की त्मांना लयच्मा स्तयालय ऩाठलरे जात अवे.  म्शणजे दय लऴॉ त्मांच्मा ऩातऱीनुवाय मा 
गटांभध्मे अदराफदर शोत अवे.   

अश्स्तत्लात अवरेल्मा शळषणऩद्तीळी ळाऱेने कधीच तडजोड केरी नाशी.  
वध्माच्मा शळषणऩद्तीने ळाऱेरा भान्मता हदरीच नव्शती... वध्माच्मा शळषणऩद्तीत 

भुरांभधीर ननशभानतषभतरेा लाल हदरा जात नाशी आणण नैवचगाक फौवद्क वलकावारा 
अडथऱा ननभााण केरा जातो. त्माऐलजी वलऴमाच्मा सानाकड ेरष न देता, काशी उत्तये 

ऩाठ करून क्रकंला ऩयीषेत चुकीच्मा भागांचा अलरंफ करून लयचा िभांक शभऱलण्माव  

त्मांना प्रोत्वाशन हदरे जात ेअवे आम्शारा लाटत.े माऩेषा वलाात भशत्त्लाच ेम्शणजे, 
त्माभुऱे भुरे ऩयालरंफी, बांडखोय आणण शल्रेखोय नागरयक फनतात. वध्माच्मा 
शळषणऩद्तीत ळायीरयक आणण फौवद्क वलकावावाठी नीयव शळषण हदरे जात.े म्शणून 

वजृन स्कूरने आऩरा स्लतंत्र शळषणिभ तमाय केरा शोता. तो ननवगााळी, जीलनाळी 
आणण वभाजाळी ननगडीत शोता; भुरांवभोय मेणा-मा क्रकंला बवलष्मात जमांना तोंड द्माले 
रागेर अळा अडचणी, ऩरयश्स्थती आणण वंघऴा मांचा मात वलचाय कयण्मात आरा शोता... 
थोडक्मात वांगामच ेतय, मात भुरांच्मा वलांगीण वलकावाचा वलचाय कयण्मात आरा शोता.   

आऩण भुरांना ननवगााऩावून आणण वाभाश्जक जीलनाऩावून लेगऱे करू ळकत 

नाशी. आऩण ननवगााचा एक बाग आशोत आणण त्माचफयोफय आऩल्मालय वभाजाची काशी 
फंधनेशी आशेत. ऩारकांकडून, गालातीर याजकायणी रोकांकडून आणण ळाऱेच्मा 
जशभनीचा ताफा घेतरेल्मा रशान ळेतक-मांकडून  अनेक प्रकायच ेदफाल आणण्मात आरे. 

ऩयंतु तयीशी, वलळेऴत: शळकलण्माच्मा ऩद्तीत ळाऱेने कवरीच तडजोड केरी नाशी. मा 
शेकेखोयऩणाभुऱे आम्शारा अचधक वजृनळीर फनण्मावाठी, नले भागा चोखाऱण्मावाठी 
आणण भुरांवलऴमी अचधक वंलेदनळीर फनण्माच ेफऱ शभऱारे...   

ऴालेचा ददनक्रम 

ळाऱा ९ च्मा वुभायाव वुरू शोत ेआणण ४५ शभननटे अवेम्ब्रीच्मा कामािभात 

जातात.  दययोज अवेम्ब्रीवाठी एक कामािभ ननलडरा जातो- गामन, नाटक, 

वलावाधायण चचाा, लताभानऩत्राच ेलाचन, टेऩ येकॉडाय ऐकणे लगैये.   

अवेम्ब्रीनंतय, ९:४५ त े१ मा लेऱेत वकाऱच्मा वत्रात अभ्मावाच ेतीन ताव 

शोतात. दऩुायी २ त े३ ऩमतं आणखी एक लगा शोतो, मात इंग्रजी, तरेग,ु गणणत, वलसान 

अळा वलऴमांचा अंतबााल अवतो. भोठ्मा लमोगटातीर भुरांवाठी दययोज एक ताव 

'स्लमंशळषणावाठी' ठेलरेरा आशे. दऩुायच्मा वत्रातीर दवुया ताव करा आणण 

कौळल्मावाठी याखून ठेलरा आशे. त्मात त ेचचत्रकरा, भातीकाभ, चचकटकाभ, कंुबायकाभ 

लगैये शळकतात. त्मानंतय त्मांना झाड ेरालण्मावाठी क्रकंला ळेतीच्मा काभावाठी खड्ड े

खणण्मावायखे श्रभाच ेकाभ कयाले रागे. त्मानंतय थोडा  लेऱ फागकाभ. ळेलटी खेऱ... 

कधी कधी त ेऩेन्नाय नदीलय ऩोशामरा जातात.   

ळननलायी अभ्मावाच ेलगा नवतात. ऩण त्माहदलळी 'ळननलायच ेचचाावत्र' अवत,े 

त्मात लेगलेगळ्मा वलऴमांची चचाा कयण्मात वला गट वशबागी शोतात.  काशी वलऴम 

त्मांच्माळी, त्मांच्मा कुटंुफांळी क्रकंला गालाळी वंफंचधत अवतात, तय काशी भुरांना 
स्लायस्म अवणाये इतयशी वलऴम अवतात. कधी कधी अंधश्रद्ा, बीती, अळा लेगलेगळ्मा 
वलऴमांलय बाऴणेशी शोतात. अळा चचाावत्राभुऱे त्मांच्मा आमुष्मात आणण आजूफाजूरा 
काम घडत आशे माची भुरांना जाणील शोण्माव भदत शोत.े  मातून भुरांच्मा फौवद्क 

प्रक्रिमेचा वलकाव शोतो. 'चचकू' गटातीर प्रबाकय, चचन्ना नागयाजू, आणण यभेळ 

मांच्मावायखी रशान भुरेशी मात हशयीयीने वशबागी शोत अवत.  चचाावत्रानंतय एक ताव 

भुरे लाचनारमात ऩुस्तके लाचत आणण त्मानंतय घयी जात. त्मानंतयचा लेऱ शळषकांना 
आठलड्मातीर काभाचा आढाला घेण्मावाठी ल ऩुढीर आठलड्मातीर काभाची तमायी 
कयण्मावाठी, शळकलण्माची वाधने ल काड ेलगैये फनलण्मावाठी उऩमोगी अवे.  अधून 

भधून जलऱऩावच्मा गालांना, ळेतांना क्रकंला जत्रेरा जाण्मावाठी वशरीशी ननघत अवत.  



शमुद्राळरीऱ कवळता 
"आकाळात एखादं नाणं पेकरं अवालं  
तवा चंद्र वभुद्रालय तयंगतो आशे! 

चंद्रारा ऩकडून त्माची ऩाऩी घेण्मावाठी 
राटा उचंफऱताशेत! 

उकऱता बात ऊतू जाला तळा, 
शभठाच्मा याळींवायख्मा, ळमात श्जंकण्मावाठी ऩऱणा-मा  भुरांवायख्मा  
राटा क्रकना-माकड ेझऩेालताशेत!" 

जमा, ११ लऴे, 'चचचं' गट 

वंध्माकाऱी वशा लाजण्माच्मा वुभायाव वभुद्रातून उगलत अवल्माप्रभाणे चंद्रोदम 

शोत शोता. जमा भाझ्मा ळेजायी फवरी शोती.  उगलत्मा चंद्राकड ेऩाशण्मात नतची तंद्री 
रागरी शोती. चंद्राकड ेऩाशता ऩाशता ती कवलता म्शणत शोती.  भी शी चंद्रोदम ऩाशत शोतो 
आणण जमा काम म्शणत ेत ेघाईघाईने शरशून घेत शोतो.  अगाध वागयाप्रभाणेच जमाचं 

काव्म देखीर भशाकाव्माप्रभाणे लाढत शोत.े ती वलचायात गढून एकेक लाक्म म्शणत शोती. 
अनेक उऩभा आठलून ती म्शणत शोती.  वभुद्राच्मा राटांवायखंच नतचं काव्म शोत:ं 

"शे वागया! 
गला लाटाला अवं तुझं वौंदमा आशे 

 

एखाद्मा याषवाप्रभाणे  

तू वलाकाशी आऩल्माकड ेओढून घेतोव! 

शे चंद्रा! 

तू ऩाण्मात ऩडण्माचा वलचाय कयतो आशेव का?  

त ेजभणाय नाशी 

राटा तुरा वलस्कटून टाकतात..."  

नतच्मा कवलतनेे तीन ऩाने बयरी शोती. ती म्शणारी, "आता आऩण थांफूमा," आणण ती 
वभुद्रात खेऱामरा ऩऱून गेरी...  

दोन स्लमंवेली वंस्थांभधीर काशी शळषक शळकलण्माच्मा आधुननक ऩद्ती शळकण्मावाठी 
आभच्मा ळाऱेत आरे शोत.े  वलळेऴत: शरहशण्मा-लाचण्माची ऩद्त.  त ेएक भहशनाबय ळाऱेत 

याहशरे. एका ऩौणणाभेच्मा हदलळी ळाऱेतीर भुरे आणण शे प्रशळषणाथॉ शळषक भामऩडू क्रकनाऱ्मालय 

ऩोशामरा गेरे.  भुरे माऩूलॉ दोन-तीनदा वभुद्रालय गेरी शोती.  ऩण तयीशी त्मांना तो नलीनच शोता. 
राटा आणण वभुद्राची वलळारता ऩाशून त्मांना आश्चमा लाटरे... 

भुरांनी कऩड ेकाढरे आणण त ेवभुद्रात ऩऱारे. त ेऩूणाऩणे नागड ेशोत.े भुरी कऩड ेघारूनच 

वभुद्राकड ेऩऱाल्मा. रशान भुरे खोर ऩाण्मात जामरा बीत शोती. ऩण भोठी भुरे राटांळी खेऱत 

शोती.  भोठ्मा राटा त्मांच ेकोलऱे देश उंचालय नेत शोत्मा आणण अचानक खारी टाकत शोत्मा.  
भुरे जय राटांवभोय उबी याहशरी, तय ती राटेत ओढरी जात शोती. राटा त्मांच्मा ऩामाखारची 
लाऱू ओढून घेत शोत्मा, आणण भुरे ऩडत शोती. ऩाण्माचा शा भजेळीय खेऱ शोता...  

त्मांच्मा आनंदारा ऩायालाय नव्शता. जंगरी वायखी भोठी भुर ंवभुद्रात दयूलय ऩोशत शोती. 
वगऱेच खुळीत शोत.े  वभुद्र देखीर भुरांना आनंदाने नले नले धड ेदेत शोता.   

यभेळ नालाच्मा वात लऴांच्मा भुराने आऩरा अनुबल ऩुढीर ळब्दांत भांडरा: 

"जोयाच्मा राटांनी भाया केरा 

भुरे एकभेकांऩावून दयू गेरी 

चंद्रारा लाटरे: 

'शी भुरं का भयताशेत?' 

म्शणून तो वगळ्मांना ऩकडतो आशे 

चंद्रारा मा नाचणाऱ्मा भुरांना 

प्रकाळ द्मामचा आशे..."  



प्रबाकयने वभुद्रारा वलचायरे: 

“वभुद्रा!  
तुझा जन्भ कुठे झारा?   

छान छान ळंख-शळऩंरे आणण भावे 

तुझ्मातच आशेत! 

वभुद्रा! 
तू का उचंफऱतोव?“ 

'चचकू' गटाचा चचन्ना नागयाजू वागयाची प्राथाना कयतो: 
“वागया! तू आम्शारा भायतोव आणण चगऱतोव 

चंद्रा! तू वोनेयी तफकडीवायखा आशेव 

तुझ ेक्रकयण भोठ्माने आलाज कयत  

वागयारा लय-खारी स्ऩळा कयतात 

आणण तू वोनेयी-चंदेयी लाघावायखा आभच्मालय ऩडतोव  

वागया! तू भरा वागयाच्मा भध्मालय का नेत नाशीव?  

वला काशी का दाखलत नाशीव?  

वंऩूणा वागय का दाखलत नाशीव?  

भावे, ळंख-शळऩंरे आणण राटा... कुठलय आशेत वलाकाशी? 

वागया! भरा तुझ्मा राटांलय फवू दे" 

ज ेकाशी अवेर ती जाणील आऩल्मारा प्रकऴााने व्शामरा शली.  कताा 
आणण कभा एकरूऩ व्शामरा शलेत, त्मांच्मात अंतय अवू नमे.  शे एकच आशे, शे 

वलळेऴ आशे, एकभेल आशे, मा अत्मुच्च आनंदातून ननशभातीची वुरुलात व्शाली.  
भुरांना जेव्शा अळा षणाची अनुबूती शभऱत,े त ेखये शळषण!  

'चचचं' गटातरा ऩेद्दा नागयाजू वभुद्रालय गेरा की नेशभीच स्लत:रा प्रश्न 

वलचायतो, कुतुशराने तो वभुद्राराशी प्रश्न वलचायतो: 
"राटांना जेव्शा चंद्र हदवतो 
तवे्शा त्मा शवशंावायखी गजाना कयतात 

त्मांना जेव्शा भाणूव हदवतो 
वागया, तुझं ऩाणी का आटत?ं  

 

 

जेव्शा जेव्शा भी मेतो 

तोच प्रश्न का वलचायतो?" 

'नायऱ' गटातरा नायामण म्शणतो, 

“वागया! तू शबका-मांना खूऩ भदत कयतोव 

तू त्मांना ळंख-शळऩंरे हदरेव  

तय त ेरोकांना देतात 

रोक त्मांना अन्न देतात 

शबकायी त ेखातात 

तुझी कामभ आठलण ठेलतात..." 

ळाऱेत नायामण एक खोडकय आणण आडदांड भुरगा आशे. ऩण आता त्माच्मा 
भनातीर वशानुबूती व्मक्त झारी आशे. शळषणाने याकट आणण आडदांड भुरांभधीर 

देखीर वंलेदनळीरता, आणण नाजूक, कोलळ्मा बालना व्मक्त शोऊ द्माव्मात, भगच 

त े'मोग्म' शळषण ठयेर. भुरांभध्मे दडरेल्मा भानली बालनांना भुक्त कयणे आणण 

भुरांना जफाफदाय व्मक्ती फनलणे शेच शळषणाच ेभशत्त्लाच ेउहद्दष्ट आशे.  

भामऩाडूच्मा वभुद्राने आभच्मा भुरांना त्मांच्मात दडरेल्मा अव्मक्त बालना 
वलांवभोय व्मक्त कयण्माची अळी वंधी हदरी.  मा प्रशळषणाथॉ शळषकांना अळा 
ननशभानतषभ षणाची जाणीलच नवेर, तय त्मांना वजृनात्भक शळषणऩद्ती कळी 
काम शळकलणाय? वला याजमबयात जी ऩाठ्मऩुस्तके नेभरेरी अवतात त्माभधून 

भुरांची काव्मभम अशबव्मक्ती कळी काम ऩुढे मेणाय? त ेळक्मच नाशी.   



धरणीमाता 
तरेगुचा लगा चचचंचे्मा वालरीत वुरू झारा. भस्तान रशानळा टेफरालय ऩशुडरा शोता, 

ऩण गोष्ट भात्र अगदी रष देऊन ऐकत शोता. भश्ल्रकाजुान, जंगरी आणण नागयाज ूआऩल्मा 
टेफरालय फवरे शोत.े जमा आऩरं  ळयीय भाझ्मा ऩामांलय टेकलून भाझ्मा शातातल्मा ऩुस्तकात 

डोकालून ऩशात शोती.  फाकीची भुर ंटेफरांवभोय जशभनीलय फवून गोष्ट ऐकत शोती.  

तीन हदलव भी यशळमन रेखक चचचंगझ एटभातोव्श मांनी शरहशरेल्मा 'भदय अथा' मा 
कादंफयीची गोष्ट वांगत शोतो.  

भस्तान एक काठी घेऊन त्माच्माऩुढे फवरेल्मा भुरांना डडलचत शोता. भश्ल्रकाजुानशी 
फॉरऩेनच्मा टोकाने भुरींना टोचत शोता.  भधून भधून त ेखोड्मा काढणा-मांच्मा तिायी कयत 

शोत.े  कधी कधी त ेभस्तानलय ओयडत शोत,े "भस्तान! गाढला!" अळा तिायी आणण खोड्मा 
चारू अवतानाशी भी रषलेधी ऩद्तीने गोष्ट वांगामचा प्रमत्न कयत शोतो.  बांडणे शा भुरांचा 
स्लबालच आशे! एका दृष्टीने तो त्मांचा शक्कच आशे.  भुर ंबांडणाय नाशीत तय कोण बांडरे? 

'शळस्त' क्रकंला इतय कोणतशेी नाल देऊन आऩण शे कवं काम थांफलणाय? भाझ्मा लगाात भुर ं

जशभनीलय रोऱतात, क्रकंला शरशामच्मा टेफरालय फवतात क्रकंला काशी खोड्मा काढतात, ऩयंतु 

वला लेऱ त ेगोष्ट भात्र अगदी भन रालून ऐकतात.  आणण तचे तय गयजेचं आशे.   

वाभान्मत: आऩण 'रष देणायी भुरे' म्शणतो तवे्शा शाताची घडी घारून चुऩचाऩ 

फवरेरी, शळषकांना प्रश्न न वलचायणायी, डोळ्माची ऩाऩणी देखीर न शरलता शळषकांकड े

ऩशात लगाात गप्ऩ फवरेरी भुरे अवा अथा आऩल्मारा अशबपे्रत अवतो. लास्तवलक त ेकेलऱ 

शळषकाच्मा ओठांच्मा शारचारीकडचे ऩशात अवतात, त्मांची भने दवुयीकड ेकुठेशी अवू 
ळकतात.  

गोष्ट वांगताना भी अचानक थांफरो आणण भश्ल्रकाजुानरा वलचायरं, "टोरागानाम 

कोणाळी फोरत ेआशे, आणण का फोरत ेआशे?" 

एक षणशी न घारलता भश्ल्रकाजुानने उत्तय हदरे आणण त ेफयोफय शोत.े  एकीकड ेतो 
भुरींना चचभटे काढत शोता, त्मांची चषे्टा करून लगाात गोंधऱ कयत  शोता, ऩण भग तो ऐकत 

कधी शोता? आणण त्माने उत्तय कवं हदरं?  

भुरं स्लस्थ फवू ळकत नाशीत! त ेकाशीतयी कयत अवतात, त्मात काशी अथा अवेर 

अथला नवेरशी, त्माचा इतयांना त्राव शोतो का अळा गोष्टी त्मांच्मावाठी ननयथाक अवतात... 

त्मांची इंहद्रमे आश्चमाकायक अवतात... शळस्तीच्मा नालाने भी त्मांना यागालरो नाशी, ऩण 

ळांतऩणे वुचलरे, त्मांनी खोड्मा केल्मा तय इतयांना त्राव शोतो शे त्मांना वभजालरे.  

  

वुभाये अधाा ताव भी त्मांना गोष्ट वांचगतरी, आणण अचानक भी खारी लाकरो 
आणण भूठबय भाती शातात घेऊन भुरांना दाखलरी आणण म्शटरं, "तुभचं जय मा 
धयणीभातलेय पे्रभ अवेर, तय नतच्मालय कवलता कया..."  

भश्ल्रकाजुान त्माची लशी घेऊन ननघारा आणण ऩंऩाच्मा ळेडलय चढून फवरा. 
आणखी दोन भुर ंत्माच्माभागे गेरी. जमा आणण वुधीय ऩऱत जाऊन ळाऱेच्मा 
व्शयांड्मात फवरे. काशी गलतालय आडली झारी. यली आणण वलजमा चचचंचे्मा 
झाडाखारी टेफराळी फवरे आणण शरशू रागरे. २० शभननटातच वगऱी भुरे आनंदाने 

ओयडत, ऩऱतच भाझ्माकड ेआरी. आम्शी ऩयत झाडाखारी फवरो. प्रत्मेकजण 

आऩाऩल्मा टेफराळी फवून आऩल्मा कवलता लाचून दाखल ूरागरे... 

अनुयाधाने नतची कवलता प्रथभ लाचरी तवे्शा नतच ेडोऱे चभकत शोत:े 

"धयणीभात!े 

तू वंस्कृती लाढू हदरीव! 

वुरुलातीरा भाणवांना घय फांधणे भाहशत नव्शत े

काशी भाहशत नवरेल्मा ननयागव भाणवांची तू काऱजी घेतरीव 

त्मांची वंस्कृती जोऩावरीव... 

आभच्मा रशानऩणी आम्शी तुझ्मा अंगालय खेऱरो... 
आभच्मा डोक्मालय चचखर घेतरा आणण एकभेकांना चचडलरं 
शे धयणीभात!े तू खयंच आभच्मा आईवायखीच आशेव..."  

यलीरा ऐकू मेत नाशी. त्मारा कवलता लाचामची शोती.  ऩण वगळ्मांनी एकाच 

लेऱी लाचामचा प्रमत्न केरा. म्शणून भग अनुयाधा, भस्तान, जमा मा दणकट भुरांना 
ऩहशल्मांदा वंधी शभऱारी आणण यलीरा ळेलटी. भस्तान त्माची कवलता लाचू रागरा: 

"आई!  

भी भातीत रोऱरो आणण खेऱरो 
तुझ्मा शातात अंघोऱ केरी  
ऩयत एकदा नागडाच धुऱीत ऩऱारो."  

भग वलजमाने नतची कवलता लाचरी: 



"धयणीभात!े 

शे ळेत 

तुझ्मा भांडीत त्रफमा रऩलत ं

एकदा अंकुयरं की त ेशोईर  

हशयलं आणण वुंदय... 

त ेवणावायखंच लाटतं...“ 

भश्ल्रकाजुानरा त्माची कवलता ळक्म नततक्मा रलकय लाचून टाकामची शोती, 
म्शणजे त्मारा फाशेय जाऊन खेऱता मेईर! म्शणून तो घाईघाईने आणण भोठ्मान ेलाचू 

रागरा: 

"भी तुझ्मात जन्भरो 

तुझ्मातच लाढरो 

तुझ्मात एकरूऩ शोतो  

तू क्रकती  उदाय आशेव! 

तुझं वत्ल तू आम्शारा देतवे 

आई! आम्शा वलांना तुझ्माफयोफय ने 

शी घारभेर आम्शारा वशन शोत नाशी..."  

भुरांची शी उत्स्पूताता कुठून मेत ेत ेआऩल्मारा भाहशत नाशी.  प्रत्मेकाच ेआऩरे 

स्लत:च ेअनुबल अवतात. लगाात भुरींना चचडलणा-मा भश्ल्रकाजुाननेच शी कवलता 
शरहशरी आशे का? त्मारा शी घारभेर नको आशे...   

भुरांच्मा ननयागव भनांभध्मे अळी क्रकती द:ुखे, अशू्र आणण घारभेरी दडरेल्मा 
आशेत! त्मांना त्मांच्मा आई-लडडरांची बीती लाटत.े  त्मांच ेआई-लडीर त्मांना क्रकती त्राव 

देत अवतीर? आजूफाजूच्मा लातालयणाचा भुरांलय क्रकतऩत ऩरयणाभ शोत अवेर? 

आऩल्मा अडचणी तो कोणारा वांगत अवतीर?  

यलीरा जेव्शा त्माची कवलता लाचामची वंधी शभऱारी, त्मालेऱी लगाात, म्शणजे 
चचचंचे्मा झाडाखारी, त्माची कवलता ऐकामरा कोणीच नव्शत.े  वगऱे खेऱामरा ननघून 

गेरे शोत.े  ऩण भी यलीची कवलता ऐकामरा नतथे शोतो...  

"आम्शी तुझ्मा डोक्मालय घये फांधतो 

आम्शी तुझ्मालरून जातो 

झाड,ं कुत्री, आणण वगऱे प्राणी 

तुझ्मा भांडीलय जन्भ घेतात 

वगऱा बाय तुझ्मालयच ऩडतो 

ळशयं, देळ लाढतच आशेत..." 

आऩण आऩल्मा भुरांना देळबक्ती कळी काम शळकलणाय? आऩण भुरांना दययोज 

याष्रगीत गामरा आणण ळऩथ घ्मामरा रालतो, ऩण केलऱ ळऩथ घेऊन आणण याष्रगीत 

गाऊन ती देळबक्त शोतीर का? ताठ उबे याशून याष्रध्लजारा वराभ कयण्माने कोणी 
देळबक्त फनतात का? त्मांना वाभाश्जक जफाफदायीचं बान मेत ंका? भुरांना 'पे्रभ', 'वभऩाण', 

'देळबक्ती' माफद्दर भाहशत नवत.े.. ऩण भुर ंगातात, खेऱतात, बांडतात, खोड्मा कयतात, 

भायाभायी कयतात, चचडलतात... शळषकांनी त्मांच्मातीर शे नैवचगाक स्थामीबाल वभजून 

घेऊन त्मानुवाय आऩरा कामािभ फनलामरा शला.   

भुरे कळाशीफाफतच्मा आऩल्मा तीव्र बालना व्मक्त करू ळकतात शे लयीर कवलतांनी 
शवद् करून दाखलरेच आशे. भुरं बांडतीर, खोड्मा कयतीर, ऩण त्मांना मोग्म शळषण 

शभऱारे, तय त ेआऩल्मा जफाफदाऱ्मा कधीच वलवयत नाशीत... शळषक आणण ऩारकांवभोय शे 

भोठे आव्शान आशे... भुरांना त्मांची कताव्मे आणण जफाफदाऱ्मा ओऱखता आल्मा नाशीत तय 

त ेकवे चारेर?  

चचांचचे ेझाड  

चचचंचे्मा झाडारा फशय आरा आशे. मा चचचंांना आंफट-गोड अळी एक खाव चल आशे. शे 

खूऩ जुने आणण प्रचंड झाड आशे. भुरे मालय चढू ळकत नाशीत. ऩण त्मांना शी पऱे चाखामची 
आशेत. मा एकुरत्मा एक ननयागव झाडालय त ेवलाजण दगड पेकत शोत.े  आयाभ 

कयण्मावाठी शे झाड केलढी भोठी वालरी देत,े आणण आऩल्मा गयजा बागलण्मावाठी मा 
झाडाचा अनेक प्रकाये उऩमोग शोतो शे वलवरून वला भुरे झाडारा दगड भायताशेत.   

भुरांना काशीतयी खामरा शले आशे. त्मांच्माकड ेजय काशी खाऊ अवेर, तय त ेतो भुऱीच 

गभालणाय नाशीत.  जमांना झाडालय चढता मेत ेत ेपाय स्लाथॉ आशेत, त ेआऩल्माऩुयती पऱं 

काढतात ऩण ती आऩल्मा शभत्रांना भात्र देत नाशीत.  त्मांना ज ेकाशी शभऱारं अवेर, त्मातीर 

एक-दोनच पऱं त ेआऩल्मा जलऱच्मा शभत्रांना देतात. फाकीच्मांकड ेत ेरषशी देत नाशीत... 



जंगरी आणण वलजमा मांच्मावायखी भुर ंकाशीळी ननयाऱी शोती.  त ेझाडालय चढरे की 
त ेप्रथभ आऩल्मारा शली तलेढी पऱे घेतात आणण त्मानंतय त ेआणखी पऱे तोडून इतयांवाठी 
खारी टाकतात. झाडाखारी उबी अवरेरी भुर ंभग धडऩडून ती गोऱा कयतात. कधी कधी 
मालरून त्मांच्मात बांडणेशी शोतात.  जमांना काशीच शभऱारे नवेर, त ेभग जमांना पऱं 

शभऱारी अवतीर त्मांची भनधयणी कयतात.   

ऩण वुधीय वायखी फुजयी भुर ंआशेत, त्मांना झाडालय चढताशी मेत नाशी आणण पऱं 

शभऱलण्मावाठी बांडताशी मेत नाशी क्रकंला वलनलणी करून भागताशी मेत नाशी, त ेकुणीतयी 
भदत कयामरा मेईऩमतं फाजूराच उबे याशतात.  वुधीयचा जलऱचा शभत्र नागयाज शे 

ओऱखून आशे, जेव्शा त्मारा फयीच पऱं शभऱतात, तवे्शा तो त्मातरी काशी वुधीयरा देतो.   

वाभन्मात: भुरांचं भानवळास्त्र लेगऱंच अवत.ं त ेखातीर का नाशी शे ननयाऱं, ऩण 

त्मांना ऩुष्कऱ जभलामरा आलडत.ं  त्मांना ज ेआलडतात, त्मांना त ेएक तुकडा देतीर. 

नाशीतय त ेएक पऱशी कोणारा देणाय नाशीत. शभऱतीर तलेढी जभलण्मात त्मांना अशबभान 

लाटतो. त्मातच त्मांना भोठेऩणा लाटतो आणण इतयांकड ेत ेतुच्छतनेेच ऩाशतात. इतयांना ती 
चचडलतीर ऩण आऩरा 'खश्जना' काशी कोणारा देणाय नाशीत! क्रकतीशी लाईट लागणूक 

शभऱारी तयी झाड काशी तिाय कयत नाशी आणण भाणवांलय औदामााचा लऴााल कयतच याशत!े 

भी ऩऱतच गेरो आणण झाडारा दगड भारू नका म्शणून त्मांना यागालून,  ओयडून 

वांचगतरं. भी वलचायरं की कुणारा झाडालय चढता मेत,ं म्शणजे त्मांनी पऱं काढून ती 
ळाऱेतल्मा वगळ्मा भुरांना वायखीच लाटून द्मालीत.  भी ऩशात अवताना त्मांनी त्माप्रभाणे 

केरं, ऩण भी नतथून ननघून गेल्मालय भात्र झाडालय चढू ळकणाऱ्मा स्लाथॉ भुरांनी ऩयत 

आऩल्मा भनावायखंच केरं!  

भी आणण इतय शळषकांनी झाडारा दगड भायण्माऩावून भुरांना ऩयालतृ्त केरं आणण 

त्माऐलजी पऱं देण्मावाठी झाडाची प्राथाना करून भग झाडालय चढून ळाऱेतल्मा वगळ्मा 
भुरांवाठीच पऱं तोडून ती वलांना लाटा अवं त्मांच्मालय त्रफफंलण्माचा प्रमत्न केरा. ऩण 

भुरांना काशी शी कल्ऩना वभजरीच नाशी! भी जेव्शा वांगतो की झाडशंी श्जलंत अवतात, 

तवे्शा त ेनुवतंच ऐकून घेतात आणण ऩयत िूयऩणेच लागतात... वला प्राणीभात्रांफाफत, 

वलळेऴत: झाडांफद्दर त्मांना वंलेदनळीर फनलण्माचा आम्शी ळक्म तलेढा प्रमत्न केरा... ऩण 

त्मांनी आऩरं लचन ऩाऱरं नाशी. 

त्मारा काम कयालं?  

भुरांना वला प्राणीभात्रांफाफत वंलेदनळीर, दष आणण जागरूक कवं फनलामचं? त्मांची 
लतृ्ती फदरून त्माजागी वशानुबूती, ननवगााप्रती आणण वला वलश्लाप्रती दमाबाल, भामा कळी 
वलकशवत कयामची? बांडण, स्लाथॉऩणा, मांच ेलाईट ऩरयणाभ त्मांना कवे वभाजलामच ेआणण 

त्मांना पे्रभाची अनुबूती कळी द्मामची?  

गोष्टी वांगून आणण गाणी गाऊन काशीच ऩरयणाभ झारा नाशी.   

नीतीभत्तफेाफत फोरून काशीच उऩमोग झारा नाशी.   

चचाा करूनशी काशी पामदा झारा नाशी. 

शळस्तीची कायलाई करूनशी ऩरयश्स्थतीत काशी पयक ऩडरा नाशी.   

भग काम कयामच.े..? 

शऴस्त म्षणजे काय?  

"शी काम गडफड आशे? शा लगा आशे का?" चचचंचे्मा झाडाखारचा लगा ऩाशून जमाच्मा 
लडडरांना आश्चमा लाटरे आणण थोडावा यागशी आरा.  त्मांनी भुरांना धभकालरे, "भुरांनो, नीट 

फवा आणण धड्माकड ेरष देऊन ऐका..." आणण आऩल्मा ळेताकड ेननघून गेरे. भी त्मांच्माकड े

ऩाशून नुवताच शवरो, भग भुरांकड ेलऱून त्मांना वलचायरे,  

"आता तुम्शी म्शणता की वंिांत शा ळेतक-मांचा वण आशे. ठीक आशे. ऩण कवा?  

"कायण...." 

जमान ेभाझा ऩाम ओढरा.   

नायामण उठून ऩऱत भाझ्माकड ेआरा आणण भाझ ेखांदे ओढू रागरा.   

वलजमा शात लय करून ओयडू रागरी कायण नतरा प्रथभ उत्तय द्मामचं शोत.ं  

भश्ल्रकाजुान उबा याहशरा आणण इतय भुरांलय लाकरा कायण त्माराच ऩहशल्माने उत्तय 

द्मामचं शोत.ं   

त्माराच प्रथभ वंधी शभऱाली म्शणून भल्री भाझी वलनलणी करू रागरा.   

वुधीय त्माच्मा टेफरावभोय फवून शऱूच शवत शोता.  



प्रत्मेक भुराराच उत्तय द्मामची घाई झारी शोती.  भुरांच्मा उत्तय देण्माच्मा घाईभुऱे 

आणण उत्वाशाभुऱे शा लगा आशे अवे हदवतच नाशी- मा वंलादाच्मा ऩद्तीभुऱे आणण गडफड-

गोंगाटाभुऱे शी गालची जत्रा आशे अवेच लाटत!े भुरांनी जयी खोड्मा कयण्माचा प्रमत्न केरा तयी 
त्मांचा वलांचा मा वंलादात वशबाग अवतो. इतयांच्मात वलळेऴ न शभवऱणायी वुधीयवायखी 
भुरेशी गप्ऩ फवत नाशीत. त्मांची भत ेजाणून घेण्मावाठी भी वलांना वशबागी करून घेतो.  
त्मावाठी भरा भुरांचा उद्टऩणा वशन कयाला रागतो- एकजण भाझ ेखांदे ओढतो, कोणीतयी 
ऩाम खेचत,े तय आणखी कोणीतयी भाझ्मा गुडघ्मालय चाऩट्मा भायत-े शी वगऱी गालातरी भुरे 

आशेत!  

प्रत्मेकारा त्माच्मा कौटंुत्रफक चारीयीतींच्मा  आणण आजूफाजूच्मा लातालयणाच्मा 
अनुबलातून माच ेउत्तय भाहशत अवत ेआणण प्रत्मेकाच ेस्लत:च ेअवे उत्तय अवत.े  वलांचाच 

अनुबल वभदृ् अवतो. ऩण आऩरा अनुबल ळब्दांत भांडताना भात्र त्मांचा गोंधऱ उडतो. वलळेऴ 

म्शणजे काशी तयी वांगण्माची वगळ्मांनाच घाई अवत.े त्मांना काशी पाय वलचाय करून, 

तका वंगत उत्तयच द्मामच ेअवत ेअवे नाशी, ऩण ज ेकाशी त्मालेऱी वुचरे त ेफोरण्माची त्मांना 
घाई अवत.े  

भाझ्मा शळकलण्माच्मा ऩद्तीचा शा ऩामा आशे... भी भुरांच्मा बालावायखा आशे. धडा 
लाचणाया, अथा स्ऩष्ट कयणाया, उरट अथााच ेळब्द लगैये वांगणाया आणण प्रश्नोत्तये ऩाठ कयामरा 
वांगणाया शळषक नाशी.  प्रथभ, भी भुरांना काम भाहशत आशे त ेजाणून घेतो, भग त ेवुवंगत 

ऩद्तीने भांडतो आणण भग मा 'सात' गोष्टींकडून आभचा 'असाताचा' प्रलाव वुरू शोतो- 
तका दृष्ट्मा आणण तत्लसानाच्मा दृष्टीने देखीर.  भरा लाटत ेकी शा शळकलण्माचा मोग्म भागा 
आशे.  

चचचंचे्मा झाडाखारी क्रकंला एखाद्मा खोरीत भी जेव्शा लगा वुरू कयतो, भी त्मांच्मावभोय 

अनेक ळंका भांडतो - भग आलाज वुरू शोतो.  भुरे अथाातच बांडतात, ऩण त्मातूनच ती वलचायशी 
कयामरा रागतात.  वगळ्मांनाच काशीतयी म्शणामच ेअवत.े  भल्री पाय वालकाळ वलचाय कयत े

आणण त्मानंतय नतच ेउत्तय मेत.े नतरा आऩण ताफडतोफ उत्तय द्मामरा वांग ूळकत नाशी.  कधी 
कधी तय ती वंध्माकाऱी ळाऱेत ऩयत मेऊन उत्तय देत.े  काशी लेऱा त ेदवुऱ्मा हदलवाच्मा 
वुरुलातीरा त्मांची ननयीषणे वांगतात... 

मा ऩद्तीने खये म्शणजे इतय लगांना त्राव शोतो.  आलाजाचा इतय शळषकांनाशी त्राव शोतो. 
जमाच्मा लडडरांप्रभाणे मा फेशळस्त लगााचा यागशी मेतो.  ऩण काम कयणाय? मा प्रकायेच त ेवलचाय 

कयामरा शळकतात, त्मांना खये शळषण शभऱत ेअवे भरा लाटत.े  

शऴसणाची एकात्त्मक ऩद्धत 

शांक्राांतीचा उऩक्रम 

जानेलायी १९८८ भध्मे आभच्मा ळाऱेने वंिांतीच्मा वणाच्मा ननशभत्तान ेएक उऩिभ 

शाती घेतरा. शा ळेतकऱ्माचा वण आशे, गालातीर रोकांचा वण आशे, भुरांचा वण! मा वणाचा 
भुरांचा अनुबल वभदृ् आशे आणण शळषकांनी त्माचा उऩमोग करून त्माच्मा अनुऴंगाने 

्स्ताकरांवश इतय वलऴमशी शळकण्माची वंधी द्मामच ेठयलरे.  

शा उऩिभ आठ त ेदशा हदलव चाररा. भुरे जेव्शा ळाऱेत मेतीर तवे्शा वगऱीकड े

वंिांतीचं लातालयण अवेर माची आम्शी काऱजी घेतरी. वला वलऴम आणण वला कामािभ 

वंिांतीळी वंफंधीतच अवणाय शोत.े मात भुरे लैमश्क्तकरयत्मा आणण गटागटाने देखीर 

ननशभानतषभ भूडभध्मे अवालीत अळी आभची अऩेषा शोती, आणण काशी लेऱा तयी त्मांनी 
आऩरी वला उजाा आऩल्मा गटावाठी लाऩयाली अळी आभची इच्छा शोती. त्मांच्मातीर 

करागुणांना, भनातीर बालबालनांना आणण त्मांच्मा जगारा भोकऱेऩणाने व्मक्त शोता माले 
मावाठी शळषक त्मांच ेभदतनीव अवणाय शोत.े  

दोन हदलव चचाा केल्मानंतय आभची मोजना तमाय झारी. त्माची रूऩयेऴा ऩुढे हदरी आशे: 



तऱेगू आणण इांग्रजी: वंिांतीवलऴमी कवलता लाचणे आणण शरहशणे; वंिातीची प्रतीके 

अवरेल्मा वजलरेल्मा फैरांवलऴमीची ल शरयदाव, फुडफुक्कार मा जभातीतीर रोक मा 
ननशभत्तान ेगात अवरेरी गाणी ल त्मांची भाहशती   लगैये.  ऩहशल्मा हदलळी बोगी; दवुऱ्मा 
हदलळी वंिांतीचा वभायंब; नतवऱ्मा हदलळी क्रकंिांत; यांगोळ्मा; कोंफड्माची झंुज; नव्मा 
तांदऱुाची खीय फनलणे; वणावंफंधीच्मा अंधश्रद्ा, अऩळकून लगैये.  

वळहान: वूमा ल ग्रश; ऩथृ्ली वूमााबोलती क्रपयत ेकी वूमा ऩथृ्लीबोलती क्रपयतो? याळी ल नषत्रे; 
वूमा भकय लतृ्तात कवा प्रलेळ कयतो?  

शमाजवळहान: हदनदशळाका; वऩके; ऋतू... 

गणणत: षेत्रपऱ; आकाय; नभुना; वभतोर; बागाकाय; शभऱकत आणण खचा...  

षस्तकऱा: ळाऱेच ेआलाय यांगोळ्मांनी आणण कागदी ऩताका लगैयेनी वजलणे.  

रांगकाम: यंगांच ेशभश्रण कयणे, बोगीच्मा शोऱीच ेचचत्र काढून त ेयंगलणे; वजलरेल्मा 
फैराच ेचचत्र काढणे; गोब्फी नाच, कोंफड्माच ेखेऱ, बोगीची अंघोऱ, घयांची यंगवपेदी; नव्मा 
तांदऱुाची खीय फनलणे, ऩळुधनाच ेऩूजन लगैये. 

एकत्रत्रतऩणे करण्याच ेउऩक्रम: कुटंुफाप्रभाणे एकत्र वण वाजया कयणे; वजलरेरे फैर 

घेलून मेणाये, फुडफुक्कार, मनाहद लगैये जभातीतीर रोकांच्मा प्रानतननचधक नकरा आणण 

गोब्फी नाच...  

  

दषरळी शांक्राांत एकदाच आऱी 
आणण ती रडत आऱी  

  

“ळाफाव! तुम्शी वंिांतीफद्दर खूऩ गोष्टी वांचगतल्मात. तुभच्माकडून भरा ऩुष्कऱ 

भाहशती शभऱारी. आता काशी तयी कयण्माची लेऱ आरी आशे.  ऩण आऩण काशी शरहशण्माआधी 
भरा काशी कवलता लाचून दाखलामच्मा आशेत...” भी म्शणारो.  

त्माफयोफय नायामण एका तरेगु नाटकातीर एक गाणे भोठ्मान ेम्शणू रागरा! भी शवतच 

त्मारा थांफलरं आणण भशाकाव्मातीर काशी कवलता लाचून दाखलल्मा. भुरांना त्मा आलडल्मा 
नाशीत! भग भी भुरांना म्शटरं, “मा कवलता तुम्शारा आलडल्मा नाशीत तय काशी शयकत नाशी. 
तुम्शी अळा कवलता शरशू ळकार का?”  

वगऱेच वलचायात ऩडरे. वलजमा, यली, भल्री, भश्ल्रकाजुान थोडा लेऱ डोऱे शभटून गप्ऩ 

फवरे, भग त ेत्मांच्मा कल्ऩना ळब्दांत गुंपू रागरे.  

चचचं गटाच्मा जंगरीनं त्माची कवलता आणरी: 
“आरा! आरा!  
वंिांतीचा वण आरा! 
आता खचा आरा! 
तांदऱुाचा खचा 
गोडधोड फनलण्माचा खचा... 
आता शातात काशीच ऩैवा उयरा नाशी! 
ऩण तयीशी कोंफडीचा यस्वा खामरा भजा आरी!!” 

जंगरी वगळ्माचाच ऩैळाच्मा दृष्टीकोनातून वलचाय कयतो, तो गरयफीचा आणण त्माच्मा 
अडचणींचा वलचाय कयतो... 

क्रिस्तय्मा नेशभी नकायात्भक वलचाय कयतो: 
“हशयली वंिांत यडत यडत आरी 
आम्शी शभठाई फनलत अवताना ती यडत यडत आरी 
आभची वगऱी शभठाई नतनेच खाऊन टाकरी 
मा यडक्मा हशयव्मा वंिांतीफयोफयच  

धुकं देखीर आरं!  
भग आम्शी बोगीची शोऱी ऩेटलरी 
कायण यडणायी हशयली वंिांत धुकं घेऊन आरी शोती.” 

नायामणाने एक रशानवा वंलाद शरहशरा शोता: 
“भी:     बाऊजी, उठा! आई म्शणारी की उठा आणण बोगीची शोऱी ऩेटला. 
बाऊजी:  थांफ ये! अजून वूमा उगलरा नाशी. 
भी:      उठा! नाशी तय आई तुम्शारा भायेर. 

बाऊजी:   थांफ ये! 



(बाऊजीना ऩयत झोऩ रागरी आणण त ेउठरे नाशीत.) 

भी:      आई! बाऊजी उठरे नाशीत. थोड ंऩाणी आण... 

आई:     ऩाणी! कळारा त?े  

भी:       आधी आण, भग तुरा वांगतो. 
आईने ऩाणी आणरे. भी बाऊजीच्मा तोंडालय ऩाणी शळऩंडरे. त ेउठरे... ताई 

जोयात शवरी! बाऊजी उठून ऩऱारे आणण शबतंीभागे जाऊन रऩरे.”  

आमुष्मात अनेक गोष्टी घडत अवतात. प्रत्मेकाची स्लत:ची ऩाश्लाबूभी ननयाऱी 
अवत.े  त्मारा अनुवरूनच त ेउत्तय देतात.  ळाऱेने अळी उत्तयं देण्माची वंधी 
द्मामरा शली! बाऴा कोण शळकलणाय? लाङ्भम कोण शळकलणाय? भुरांनाशी खूऩ 

भाहशत अवत.े त्मांना वला वभजत.े ळाऱेत जय त्मांना मोग्म वंधी शभऱारी, तय त े

ननश्श्चतच भशान कराकाय, भोठे ळास्त्रस लगैये शोतीर. ऩण आऩल्मा भुरांना अळा 
वंधी आऩण देत आशोत का?   

  

शांक्राांतीवळवयीची चचाा 
  

चचचंचे्मा झाडालरून ऩषी आलाज कयत शोत.े खायी एकभेकींना ऩकडण्मावाठी 
झाडालरून जशभनीलय आणण जशभनीलरून झाडालय ऩऱण्माच्मा खेऱात यंगल्मा 
शोत्मा. भुरे चचचंचे्मा झाडाखारी जभरी आणण आभच्मा गप्ऩा वुरू झाल्मा... 

भी:     म्शणज ेतुझ्मा फहशणी, बाऊजी आणण दवुऱ्मा गालात याशणाये नातलेाईक 

मा वणावाठी तुभच्मा घयी मेतात. फयं, ऩण भरा वांगा, वण म्शणजे काम? त्माचा 
अथा काम?  

भुरे:    आम्शी वगऱे जभतो, एकभेकांना बेटतो... 
भी:     भग.. 

भुरे:    आम्शी घयाची यंगवपेदी कयतो. 
       -घय यंगलतो, आणण घयात आणण घयाफाशेय वुद्ा यांगोळ्मा काढतो.  

 -जनालयांची ऩूजा कयतो.  
       -गोडधोड फनलतो. 
       -नले कऩड ेघारतो.  
भी:    शे वगऱं भरा भाहशत आशे. ऩण भरा वांगा वण म्शणजे काम?  

भुरे:    आम्शी वगऱे आनंदी अवतो, भजा कयतो आणण वगऱे शभऱून खेऱ खेऱतो. 
भी:      ऩण आनंदी म्शणजे काम?  

भुरे:     ... ...?  

भी:      फयं. तुम्शी केव्शा आनंदी अवार?  

भुरे:     जेव्शा आम्शारा भजा मेत,े जेव्शा आम्शी खूऴ अवतो... 
भी:       म्शणजे, तुम्शी खूऴ अवरात की तुम्शी आनंदी अवता. खूऴ अवरात की तुम्शी 

खेऱता, गाणी म्शणता... तुम्शी जय एकटे अवरात तय खूऴ अवता की वगळ्मांच्मा फयोफय 

अवरात की खूऴ अवता?  

भुरे:    एकत्र अवरो की खूऴ अवतो.  
भी:    का? एकटे अवरात तय तुम्शी का खूऴ नवता?  

भुरे:    एकटं अवरं की फोरामरा कोणीच नवेर; खेऱामराशी कोणी नवेर, भग 

आम्शारा कंटाऱा मेईर.  

भी:     तवं अवेर, तय कंटाऱा आरा की जाऊन झोऩा.  
भुरे:    अवे क्रकती लेऱ झोऩणाय?  

भी:     भग नुवत ेफवा, काशीच करू नका. 
भुरे:    अवं कवं? इतयांळी फोररो की आम्शी खूऴ शोतो. कोणाळी न फोरता एकट्मानं 

फवणं म्शणजे चांगरं अवत ंका?  

भी:     म्शणजे तुम्शी इतय रोकांफयोफय अवरात की तुम्शी खूऴ! फयं. ऩण पक्त तुम्शी 
आणण तुभच ेनातलेाईकच नाशी, तय वगऱं गाल खूऴ अवेर, वगळ्मांनी नले कऩड ेघातरे, 

शभठाई खाल्री... तय भग... 

भुरे:      भग तो वण अवेर... 



भी:     वण म्शणजे?  

भुरे:     वगऱे आनंदी अवतीर... 

भी:      वण म्शणजे, पक्त एकच भाणूव क्रकंला काशी थोडी भाणवंच नव्शे, तय 

वला गाल आणण वंऩूणा देळ आनंदी अवाला आणण वलांनी आनंदात यशाले... भग तो 
वण शोतो... भश्ल्रकाजुान, तुझ्मा घयच ेरोक वण कवा वाजया कयतात?  

भश्ल्रकाजुान:   कुठरा वण?  

भी:   कुठराशी वण, उदाशयणाथा, वंिांतीचा वण घेऊमा... 
भश्ल्रकाजुान:   आम्शी तो तीन हदलव वाजया कयतो. ऩहशल्मा हदलळी आम्शी 

वकाऱी रलकय उठतो, बोगीची शोऱी ऩेटलतो ‘तगेव’ (ताडाच्मा झाडाच ेकोलऱे कोंफ) 

उकडतो, म्शणजे थंडीत आम्शारा उफ शभऱत.े  

भी:    बोगीची शोऱी कळी अवत?े  

भुरे:   शोऱी आकाळारा शबडत.े ती रार यंगाची अवत.े   

भी:    त्मानंतय तुम्शी काम कयता?  

भुरे:   आम्शी तरे रालून अंघोऱ कयतो. 
भी:    शी अंघोऱ कळी अवत?े  

भुरे:    आम्शी रयठे घेउन डोक्मालरून अंघोऱ कयतो. 
भी:    तुम्शी डोक्मालरून अंघोऱ कयामरा रयठेच का घेता? दवुयं काशी का घेत 

नाशी?  

भुरे:    कायण त्मानं तरे ननघून जात ंआणण केव स्लच्छ शोतात.   

भी:     धूऱ आणण तरे केवातच याहशरं तय काम शोईर?  

भुरे:    भग डोकं दखुामरा रागेर.  

भी:     डोकं दखुरं तय काम शोईर?  

भुरे:    काशीशी दखुरं तय त ेआऩल्मा आयोग्मावाठी चांगरं अवणाय नाशी.  
भी:     अंघोऱ झाल्मालय तुम्शी काम कयार?  

भुरे:     अंघोऱ झाल्मालय आई नले कऩड ेदेईर. त ेघारून आम्शी शभत्रांना बेटू, 

आनंदाने त्मांच्माळी खेऱू...  

 

शा वंलाद अळाच तऱ्शेने चारू याशीर. त्मारा कुठे ननश्श्चत वुरुलात नवेर आणण ळेलटशी 
नवेर! कोणाराच कवराशी वंकोच नवेर. भुरांना आऩरी भत ंभांडामची अवतात, त्मांना ज े

काशी भाहशत अवेर त ेआणण घयी त ेजे काम वाजयं कयतात त ेत्मांना इतयांना वांगामचं अवत.ं 

शळषकाने वंमभ ठेलून त्मांना ऩुयेवा लेऱ द्मामरा शला आणण भुरांळी मोग्म ऩद्तीने वंलाद चार ू

ठेलामरा शला. नाशीतय त्मांना कंटाऱा मेतो. मात काशी ऩाठ्मऩुस्तके आणण धड ेनवतात. 

शळकलणंशी नवतं. व्माख्मा स्ऩष्ट कयामची नवत ेआणण भुरांना काशी ऩाठशी कयामचं नवत.ं 

भुरांच ेअनुबल शेच आऩरं ऩाठ्मऩुस्तक. त ेवलचाय करू ळकतात. त ेआऩरं भत फनलू ळकतात; 

त ेस्लत: नव्मा व्माख्मा तमाय करू ळकतात आणण त्मा इतयांना वांगामरा त्मांना आलडत.े.. 

त्मांना खूऩ काशी भाहशत अवत!े 

बाऴण केल्मावायखं शळकलत गेरं तय भुरे कंटाऱतात, त्मांच ेरष उडून जात.े ऩण अळा 
प्रकायच्मा वंलादातून भुरांना वलचाय कयामरा आणण उत्तय द्मामरा भदत शोत.े भाहशत 

नवरेल्मा गोष्टी ओऱखामरा, वभजून घ्मामरा त्मांना भजा मेत.े ऩण अथाात, भुरे गडफड 

कयतात, बांडतात, खोड्मा काढतात, आणण शे वगऱं चचचंचे्मा झाडाखारी घडत,े कायण ती एक 

भोकऱी जागा आशे, लगा नाशी. इतय भुरांना चचडलण्मावाठी काटक्मा, दगड, भाती अळा अनेक 

गोष्टी त्मांच्मा अलतीबोलती आशेत. कधीकधी त ेखायीच्मा भागे ऩऱतात, ऩक्षमाना उडलून 

रालतात, आजूफाजूरा काशी भजेचं घडरं तय नतकड ेऩशात फवतात... फंद लगाात त्मांना शे वला 
कवं काम शभऱेर?   



शांक्राांतीतून गणणत  

  

“मा वणावाठी तुभच्मा आईने शभठाई फनलरी अवणाय. त्मावाठी काम काम वाभान 

रागरं?” गणणताच्मा लगाात यभाने भुरांना वलचायरे.  

वलजमाने वांचगतरे, “एक क्रकरो तांदऱू, ऩाल क्रकरो गूऱ आणण अधाा क्रकरो तरे लगैये.” 

“शे वाभान आणामरा क्रकती खचा आरा?” 

भुरांनी भग त्माची मादी केरी: 

एक क्रकरो तांदऱू       २ रुऩमे 

ऩाल क्रकरो गूऱ         २ रुऩमे 

अधाा क्रकरो तरे        १२ रुऩमे 

एकूण                १६  रुऩमे 

वलजमाच्मा घयी खीय फनलण्मावाठी १६ रुऩमांचा खचा झारा. ऩण त्मांनी दोन –तीन प्रकाय 

केरे शोत.े प्रत्मेक भुराने त्माच्मा आईने काम गोड ऩदाथा केरा शोता, त्मावाठी काम काम वाभान 

रागरं आणण त्मारा क्रकती खचा आरा माची मादीच केरी.  

“भोयाची यांगोऱी काढामरा क्रकती हठऩके रागतात?” यभाने भुरींना वलचायरे. आणण ती ऩुढे 

म्शणारी, “त्मारा क्रकती जागा रागेर? तुम्शी तुभची यांगोऱी दोन पुटाच्मा जागेत काढरीत की 
चाय पुटाच्मा जागेत?” 

ळाऱेच्मा ऩुढच्मा अंगणात यभाने चाय चाय पुटांच ेचौकोन आखरे. भुरांनी वुंदय यांगोळ्मा 
काढून अंगण वजलरं आणण त्मात यंग देखीर बयरा.   

प्रत्मेक यांगोऱीरा रागरेरे हठऩके; यांगोऱीतरे चौकोन; त्मातीर ननयननयाऱे आकाय; 

प्रत्मेक यांगोऱीरा क्रकती जागा रागरी; क्रकती यंगीत ऩालडय लाऩयरी; लगैये.. मा वला गोष्टी त े

प्रत्मषच शळकरे.  

आता नेशभीच्मा गणणताच्मा ऩुस्तकांकड ेऩशा: प्राथशभक ळाऱेतल्मा भुरांना देखीर क्रकती 
व्माख्मा आणण शवद्ांत ऩुस्तकातून शळकलरे जातात. नतवयीच्मा ऩुस्तकात ८-९ लऴांच्मा 
कोलळ्मा भुरांना वंख्माभान, एकांकवंख्मा, वलमोगकं, ळेऴं, वशज वलरव्श, स्थान वलरव्श 

मांवायख्मा वंस्कृतप्रचुय वंसा ऩाठ कयाव्मा रागतात... 

प्राथशभक शळषणाच्मा स्तयालय अळा न वभजणाऱ्मा तांत्रत्रक वंसा देण्माची खयी 
गयज आशे का? अळा श्क्रष्ट ळब्दांखेयीज वाध्मा, वोप्मा बाऴेत भुरांना वशज 

वभजतीर अळी ऩाठ्मऩुस्तके तमाय कयता मेणाय नाशीत का? भुरांना गणणताची गोडी 
रालण्माचा दवुया काशी भागा नाशी का? भुरांच्मा लातालयणाची शळषकारा जाणील नवेर, 

तय भुरांना शळकलणे खयेच कठीण शोत ेआणण शळकलरेरे वभजून घेणे भुरांनाशी कठीण 

जात.े  

गणणताच्मा ऩुस्तकातीर कोणताच धडा भुरांच्मा योजच्मा आमुष्माळी आणण 

लातालयणाळी ननगडीत नवतो. गणणत म्शणजे यवशीन, कंटाऱलाणा आणण नकोवा 
वलऴम...! शळलाम भुरांच्मा भनात त्माची बीती फवत.े  ऩयीषेत ऩाव शोण्मावाठी भुरांना 
वंसा आणण शवद्ांत ऩाठ कयाले रागतात. फऱ्माच भुरांवाठी गणणताची ऩयीषा म्शणजे 
मुद्ातरा भोठाच ऩयाबल ठयतो. जलऱ जलऱ ७० टक्के भुरे गणणतात नाऩाव शोतात. 

आणण त्मानंतय िभांक रागतो दवुयी बाऴा म्शणून शळकलरेल्मा इंग्रजीचा!  

ऩण यभाने गणणत वोऩे केरे. नतने त ेत्मांच्मा अनुबलाचा एक बाग फनलरा. 
त्मांच्मा योजच्मा आमुष्माळी गणणताची वांगड घारून, वंसा आणण शवद्ांत ऩाठ न कयता 
नतने त ेवशजऩणे आत्भवात कयण्माची त्मांना वंधी हदरी. बाऴेप्रभाणेच गणणत देखीर 

त्मांच्मा योजच्मा जीलनाचा बाग आशे. शे वाधणे शा खयंच पाय भोठा, अनुबल शोता.  

  

थोडा ळेल मुऱेच ग्रष झाऱी  
  

तुम्शी जय तरेगुचं ऩाठ्मऩुस्तक उघडरेत तय तुम्शारा शरहशरेरे हदवेर: 

“... वंिांतीरा वूमा भकय याळीत प्रलेळ कयेर...” 

तुम्शी जय वाभाश्जक शळषणाचं ऩुस्तक उघडरंत तय त्मात शरहशरं अवेर:  

“... वूमा आणण ताये आऩरी जागा वोडत नाशीत. ऩथृ्ली आणण इतय ग्रश वूमााबोलती 
क्रपयतात...” 



अथाात बाऴेच ेशळषक जुन्मा आणण ऩयंऩयेनुवाय वलचाय कयणाये अवल्माने अजूनशी त ेवूमा ल 

चंद्रारा ग्रशच भानतात. मुयेनव आणण नेऩच्मून शे आऩल्मा ग्रशभारेतीर ८ला ल ९ला ग्रश आशेत शे 

तयी त्मांना भाहशत आशे की नाशी कोण जाणे!  त ेअजूनशी ऩुयाणातरे याशू आणण केतू शे ग्रश आशेत 

अवेच शळकलतात! हदलवा याशू वूमाारा चगऱून टाकतो तवे्शा वूमाग्रशण शोत ेअवेच त ेशळकलतात. 

बाऴेची ऩाठ्मऩुस्तके शाच वलचाय भांडतात.  

बाऴा, वाभाश्जक ळास्त्र आणण वलसान मा वलऴमांच्मा ऩाठ्मऩुस्तकाभुऱे गोंधऱ उडतो अवे 

तुम्शारा लाटत नाशी का? आऩरी ऩाठ्मऩुस्तके अवत्मालय आधारयत आशेत आणण वलसानाफाफतच े

असान दळालतात अवे हदवत नाशी का? शळलाम, बाऴा आणण वलसानाच्मा ऩाठ्मऩुस्तकांच्मा 
शरखाणात आणण वलसानाच्मा शळषकांभध्मे वभन्लम नवल्माच ेवशज रषात मेत.े त्मांच्मा वभोय 

अवरेल्मा ऩाठ्मऩुस्तकांनुवाय त ेआऩरा अभ्माविभ शळकलतात.  आणण ऩयीषेत ऩाव 

शोण्मावाठी भुरांना शे धड ेऩाठ कयाले रागतात. आऩरी भुरे अलैसाननक, अलास्तललादी आणण 

गोंधऱरेरे वलचाय घेऊन भोठी शोत आशेत अवे तुम्शारा लाटत नाशी का?  

भी १२ भुरांना एका लतुाऱात उबे केरे आशे. एक भुरगा मा लतुाऱाच्मा भध्मबागी उबा 
याहशरा आशे.  एक भुरगी भध्मबागी उभ्मा अवरेल्मा भुराबोलती गोराकाय क्रपयत शोती.  शा 
भुरगा म्शणजे वूमा. त्माच्माबोलती प्रदक्षषणा कयणायी भुरगी ऩथृ्ली. लतुाऱातीर  १२ भुरे म्शणजे 
१२ याळी. शेच चचत्र भी पळ्मालय काढरे.   

अचानक भी ऩथृ्लीरा थांफामरा वांचगतरे. ऩथृ्ली थांफरी! भी वलचायरे: 

“वलजमा, तुरा भस्तान हदवतो का? तो कुठे आशे?  

वलजमा म्शणारी, “भस्तान जमाच्मा वभोय आशे.” 

“भग, भस्तान जय वूमा अवेर, आणण जमा म्शणजे कन्मा याव अवेर, तय तो कवा लाटतो?” 

वलजमाने उत्तय हदरं, “वूमा कन्मा याळीच्मा वभोय आशे...” 

भग ऩथृ्ली ऩयत वूमााबोलती क्रपरू रागरी. ती अधून भधून थांफत शोती आणण त्मालरून 

वूमााच ेस्थान वभजत शोत.े मा खेऱात वूमा आणण याळी एकाच हठकाणी श्स्थय शोत,े पक्त ऩथृ्लीच 

क्रपयत शोती...  

“ऩथृ्ली, तुरा वूमा कुठे हदवतो ?”  

“आता तो भकय याळीत हदवतो आशे...” 

गामीच्मा ऩाठीलयची भदाय फघ... ती ऩोटातल्मा फाऱावायखी हदवत ेकी नाशी?” 

भुरांनी एकत्रत्रतऩणे काढरेल्मा एका चचत्राफद्दर भणी आऩल्मा आईरा वभजालून वांगत 

शोता.   

“शे ऩाम फघा, भी काढरेत,” भश्ल्रकाजुाननं आऩल्मा लडीरांना वांचगतरं. गामीचं 

ळयीय आणण डोकं त्मा ऩामांलय नाशी आशे. त ेत्मा प्रचंड गामीच्मा ऩोटात वाभालून गेरे 

आशेत...  

शी भशाकाम गाम वला भुरांनी शभऱून यंगलरी शोती.  ३x२ भीटय आकायाच्मा 
चौकोनाच्मा वगळ्मा फाजूंना भुरे फवरी शोती.  त्मांनी वगळ्मा फाजूंनी उभ्मा अवरेल्मा, 
फवरेल्मा, चारणाऱ्मा भुरांची चचत्रे काढरी शोती. अखेयीव श्री. रुई कुक आणण श्री. 
दाननमेर वोर नालाच्मा वंिांतीच्मा लेऱी ळाऱा ऩशामरा आरेल्मा दोन त्रिहटळ 

कराकायांनी ती जोडरी आणण त्मा चचत्राची एका रूऩयेऴा फनलरी. ती एका प्रचंड 

गामीवायखी हदवू रागरी!  

“म्शणजे, ऩथृ्लीच्मा क्रपयण्माभुऱे आऩल्मारा लाटतं की वूमा ननयननयाळ्मा 
याळीत जातो आणण भहशनाबय त्मा याळीतच प्रलाव कयतो. म्शणून आऩल्मारा 
लाटतं की वंिांतीच्मा हदलळी वूमा भकय याळीत प्रलेळ कयतो...”  

काशी काऱावाठी भुरं ग्रश आणण याळी फनरे! वलश्लाच्मा अंगणातीर वलवलध 

आणण गुंतागुंतीच्मा शारचारीचा त्मांनी प्रत्मष अनुबल घेतरा!  

मुऱाांची चचत्र ेषा नळचचत्रकऱेचा ऩाया आषे  



उभ्मा अवरेल्मा एका भुराच ेऩाम गामीच ेभागरे ऩाम हदवत शोत ेआणण त े

भश्ल्रकाजुानने काढरे शोत.े  दवुऱ्मा एका भुराच ेशात गामीची शळगें अवल्माप्रभाणे हदवू 
रागरे. आणखी एकाची फोटे गामीच ेआचऱ फनरे! गामीच्मा मा भोठ्मा चचत्रात उबी 
अवरेरी, फवरेरी आणण झोऩरेरी भुरं शोती. शे वला त्मांनी एकत्रत्रतऩणे केरं शोतं.  

 

आणखीशी काशी चचत्रे शोती—बोगीच्मा हदलळी अंघोऱ कयणायी भुरे; घयाच्मा ऩुढल्मा 
अंगणात यांगोऱी काढणाऱ्मा भुरी, वजलरेल्मा फैरांफयोफय अवणायी भाणवे; शबकायी; 
फैरांची  शळगें यंगलणायी भाणवे; घयांची यंगवपेदी; शभठाई फनलताना; गोब्फी नाच; 

कालळ्मांना खीय देताना; कोंफड्माची झंुज; खीय फनलताना; जनालयांची ऩूजा कयताना अळी 
अनेक चचत्रे शोती. शा उऩिभ ऩूणा झाल्मालय भुरांनी काढरेल्मा चचत्रांचं ळाऱेत एक प्रदळान 

भांडण्मात आरे. ऩारकांना त ेऩशामरा फोरालरं शोत ेआणण आऩरी चचत्रे भुरांनी ऩारकांना 
वभजालून वांचगतरी! ३० शूनशी अचधक चचत्रं ऩाशून त्मांना आश्चमा लाटरे.  

योजच्मा अवेम्ब्रीच्मा लेऱी भुरे वंिांतीची गाणी गात शोती; कवलता लाचत शोती; 
गोष्टी वांगत शोती; नाटुकरी कयत शोती. अभ्मावाच्मा लगााच्मा लेऱचा अभ्माव वंिांतीळी 
वंफंचधत शोता. तरेगु आणण इंग्रजीच्मा लगाात भुर ंकवलता आणण ननफंध शरहशत शोत.े 

वलसानाच्मा लगाात त ेग्रश आणण याळीफद्दर शळकत शोत.े गणणताच्मा लगाात वंिांतीवलऴमीच्मा 
कामािभातून त ेहशळेफ शळकत शोत.े  

ऩशाले नतकड ेवंिांतीच ेलातालयण शोत.े अळा वजृनात्भक लातालयणात भुरांनी वंिांतीळी 
वंफंचधत उत्तभोत्तभ कराकृती फनलताना आठलडाबय अऩाय ऩरयश्रभ घेतरे. त्मांनी प्रशवद् 

कराकायांची नक्कर केरी नाशी क्रकंला कुणाचं ऩाशूनशी चचत्रे काढरी नाशीत. ऩाशुणे त्रिहटळ 

कराकाय क्रकंला ळाऱेतरे शळषक माऩैकी कोणीशी त्मांना चचत्रं काढामरा क्रकंला यंग शभवऱामरा 
भदत केरी नाशी. भुरांना काशीशी वूचना हदल्मा नाशीत की काशी वुचलरे नाशी.   

प्रत्मेक भुर शे खये कराकायच अवत.े  प्रत्मेकाने आऩल्मा कल्ऩनेने चचत्रे येखाटरी. ज े

त्मांना आलडरं त ेत्मांनी आऩल्मा ळैरीत काढरं. काशींनी यंग बयताना कागदालय उड्मा भायल्मा, 
काशी जण ऩारथे ऩडून यंगलत शोत,े तय कोणी ळांतऩणे भांडी घारून एकाग्रतनेे यंगलत शोत.े यभेळ 

आणण प्रबाकय वायख्मा काशी भुरांच्मा चशेऱ्मालय आणण ऩामालय यंग ऩवयरा शोता. काशींच्मा 
कऩड्मांना आणण अंगारा यंग रागरा शोता. अब्दलु्रा आणण नायामण वायख्मा भुरांनी ळेजायच्मा 
भुरांना यंग रालरा शोता आणण त्मांच्माकड ेऩाशून शवत फवरे शोत.े भुरांनी आऩरे गट फनलरे 

आणण यंगलामरा वुरुलात केरी. वलजमा भुऱातच कराकाय आशे. वुधीयरा नतनं नतच्माफयोफय मेऊ 

हदरं नाशी, कायण तो नतचं चचत्र खयाफ कयेर अळी नतरा बीती लाटत शोती, म्शणून ती एकटीच 

फवरी शोती. प्रत्मेक भुरारा चचत्रावाठी भमााहदत जागा हदरी शोती. शेभरतारा ती ऩुयेळी लाटरी 
नाशी म्शणून नतने इतयांची जागा फऱकालण्माचा प्रमत्न केरा, ऩण ळेजायच्मा भश्ल्रकाजुानने 

त्मारा शयकत घेतरी.  

ळेलटी, भुरांनी एयली हदवणाय नाशीत अळा उत्कृष्ठ कराकृती ननभााण केल्मा. त्मात काशी 
ननमभ नव्शत,े तार नव्शता आणण वभतोर देखीर नव्शता.  प्रत्मेक लस्तू, प्रत्मेक नाद, प्रत्मेक 

वलचाय त्मांच्मा कल्ऩनेतून उगभ ऩालरा शोता. त्मांच ेकवफ ओफडधोफड शोत,े ऩण वुंदय शोत.े  

वशवा ऩारकांना लाटत ेकी वंऩूणा लेऱ भुरांलय रष ठेलरे नाशी, त्मांच्मालय अंकुळ ठेलरा 
नाशी तय ती त्रफघडतात. ऩण अवे कयताना त ेभुरांच्मा अलकाळालय अनतिभण कयत आशेत, 

त्मांच्मा वजृनळीरतरेा, कल्ऩनाळक्तीरा आणण त्मांच्मा स्लाशबभानारा देखीर शानी ऩोचलत 

आशेत शे त्मांच्मा रषातच मेत नाशी. भुऱातच भुरे ननशभानतषभ अवतात. शळषण शे त्मांच्मात 

दडरेल्मा कौळल्मारा व्मक्त शोऊ देण्माच,े त्मांची मोग्म तळी लाढ शोऊ देण्माच,े त्मांना अद्मालत 

भाहशती देण्माच ेएक वाधन आशे.   

ऩाब्रो वऩकावोने म्शटरे आशे, ”रशान भुरावायखं चचत्र काढता मेण्मावाठी भरा आमुष्मबय 

शळकालं रागरं.”  



भुरांनी काढरेरी चचत्रे शा नलचचत्रकरेचा ऩामा आशे. दोन त्रिहटळ चचत्रकायांनी एक आठलडा 
भुरांफयोफय याशून त्मांच्माकडून नलनली चचत्रे काढून घेतरी.  दययोज भुरांफयोफय तीन ताव काभ 

केल्मालय त ेदभून जात अवत. माउरट, भुरांना चचत्रे यंगलण्माचा कधीच कंटाऱा आरा नाशी! रुई 

अश्जफात वंकोच न कयता स्ऩष्टच म्शणारा, “भुरांफयोफय केलऱ तीन ताव घारलून आम्शी दभतो 
आशोत. तुम्शी वलाजण वंऩूणा हदलव भुरांफयोफय अवता, त्मांच्मा खोड्मा आणण बांडणे वशन कयता, 
तुम्शी दभत नाशी का?”  

शळकलणे शा काशी व्मलवाम नाशी! त ेएक वजृनात्भक काभ आशे.  

आऩल्माऩैकी क्रकती जणांना भुरांफयोफय लेऱ घारलामची वंधी शभऱत?े  

आऩल्माऩैकी क्रकतीजण भुरांना त्मांच्मातीर वजृनात्भकतरेा व्मक्त शोण्मावाठी आणण 

वलांगीण वलकाव वाधण्मावाठी भदत कयतात?  

  

मुऱाांनी अश्ऱीऱ भावा ळाऩरऱेऱी चाऱेऱ का?!  
  

ळाऱा अजून वुरू झारेरी नाशी. रलकय आरेरी भुरे लेगलेगऱे खेऱ खेऱत शोती.  कुणी चचचंचे्मा 
झाडाची ऩाने तोडत शोत.े काशी भुरे झाड ेलाढरी आशेत का त ेऩशामरा फागेत गेरी.  दोन भुरं तरेगू 
लताभानऩत्रात ऩाशून त्मा हदलळीच्मा फातम्मा पळ्मालय शरहशत शोती. भी ऩामयीलय फवून भुरे काम 

कयत आशेत त ेऩशात शोतो.   
भुरगे वलटीदांडू खेऱत शोत,े त्मांच्मात लाद झारा आणण त ेएकभेकांळी बांडू रागरे.  भस्तान 

रशानग्मा प्रबाकयरा त्माच्मा जातीलरून चचडलत शोता... ए! धोफी...” 

प्रबाकयशी काशी गप्ऩा फवणाया भुरगा नव्शता. त्मानेशी भस्तानरा त्माच्मा जातीलरून फोरामरा 
वुरुलात केरी, “तू, काऩूवननलड्मा...” 

ऩेद्दा नागयाजूरा त्मांच ेबांडण शभटलामच ेशोत,े ऩण इतय भुरांनी त्माच्मा म्शणण्माकड ेरष हदरे 

नाशी आणण नागयाजूरा, “ए कोष्ट्मा... तू कळारा भध्मे ऩडतोव?” अवे म्शणून ओयडामरा वुरुलात 

केरी. नागयाजू भग नतथून ननघूनच गेरा.   
नेभके तवे्शाच वैराच ेलडीर भाझ्माकड ेआरे.  त्मांनी भुरांच्मा शळव्मा ऐकल्मा आणण त ेभुरांना 

यागालरे, “तुम्शी ळाऱेत शळकामरा मेता ना? अवं कुणाराशी त्माच्मा जातीलरून आणण धभाालरून 

शळव्मा द्मामच्मा नाशीत...”  

त ेभाझ्माकड ेआरे, ऩामयीलय भाझ्मा ळेजायी फवरे आणण भाझ्माकड ेतिाय केरी, “शे ऩशा, 
आम्शी भुरांना चांगरी, वुवंस्कृत बाऴा आणण चांगरं लागामरा शळकण्मावाठी तुभच्मा ळाऱेत 

ऩाठलतो. घयात आम्शी गालठी बाऴा लाऩयतो. खयं वांगामचं तय त ेफयं नाशी. भुरांना तुभची बीती 
लाटामरा शली. भुरं जय शळषकांना घाफयरी नाशीत, तय ती काशीच शळकणाय नाशीत आणण ती लामा 
जातीर.” त ेत्मांच्मा ऩायंऩारयक शळषणाच्मा अनुबलातून फोरत शोत.े  

भी शवून म्शणारो, “शो, त ेखयं आशे. तयीशी भुरांना यागलालं की नाशी शे भरा ठयलता मेत नाशी. 
अळी शळव्मांची बाऴा लाऩरून कोणारा आऩरा याग व्मक्त कयता मेतो का? एखाद्मा शळषकारा जय 

भुरांना यागलामच ेअवेर क्रकंला शळषा कयामची अवेर, तय त्माने शळव्मा द्माव्मात का? भरा भाप 

कया. ऩण आता भी तयी भाझ्मा भुरांना नैनतकतचे ेधड ेदेऊ ळकत नाशी.  त्मांनी त्मांच्मा यागाच्मा 
स्लरूऩाच,े ऩयीश्स्थतीच ेआणण यागाभागच्मा भानवळास्त्राचे वलश्रेऴण कयामरा शले, आणण चुका 
दरुुस्त कयामरा शव्मात... त्मांना शभऱारेल्मा स्लातंत्र्मातूनच त्मांना शे वभजामरा शले. दय लेऱेव जय 

तुम्शी त्मांना शळकलामरा गेरात, त्मांच्मा चुका दरुुस्त केल्मात, शळव्मा देऊ नका अवे वांचगतरेत, तय 

त्मांच्मा यागारा भोकऱीक शभऱणाय नाशी आणण त्मांना त्मांच्मा बालनांच े स्लरूऩशी वभजणाय 

नाशी...” 

वैराच्मा लडडरांना भाझ ंफोरणं क्रकतऩत वभजरं भरा भाहशत नाशी. ऩण त ेत्मांच्मा भतालय 

ठाभ शोत.े  

ळाऱा वुरू झारी. अवेम्ब्रीची वुरुलात झारी. भुरं एक भोठं लतुाऱ करून फवरी. भी आणण यभा 
देखीर भुरांतच फवरो. वगळ्मांनी शभऱून एक वभूशगीत म्शटरे. थोड्माळा स्तब्धतनंेतय भी भुरांळी 
चचाा कयामरा वुरुलात केरी.  

“ऐका! भी एक भशत्त्लाचा वलऴम तुभच्मावभोय भांडणाय आशे. तुम्शी त्माचा वलचाय कयामचा 
आशे, त्माच्मा वगळ्मा फाजू वभजालून घेऊन भग त्मालरून ननष्कऴा काढामचा आशे.  तय वलऴम अवा 
आशे...” भी जया थांफून भग ऩुढे म्शणारो, “आऩल्मा ळाऱेत तुम्शी एकभेकांना त्मांच्मा जातीलरून 

आणण धभाालरून, “ए, धोब्मा”, “ए, कोष्ट्मा” “ए काऩूवननलड्मा” अळा शळव्मा देत आशात.  आता 
तुम्शीच वांगा, एकभेकांना अळा शळव्मा देणं चांगरं आशे का? वलचाय कया... भग भरा वांगा.” 

वलाजण गप्ऩ शोत.े काशींच्मा भाना खारी शोत्मा. काशी जण आऩल्मा फोटांनी जशभनीलय येघोट्मा 
ओढू रागरे...  

जमा ळाऱेतल्मा कोणाऩेषाशी अचधक लेऱा शळव्मांचा लाऩय कयत.े.. ती शऱूच म्शणारी, “आता ती 
वलम झारी आशे!”  

भी म्शणारो, “इथे आणखीशी एक वलऴम आशे. तुम्शी केलऱ एकभेकांनाच शळव्मा देत आशात 

अवं नाशी, तय “ए कुत्रीच्मा ऩोया...”  



लगैये वायखे अऩळब्द लाऩरून तुम्शी तुभच्मा आमांचा आणण फहशणींचा देखीर अऩभान कयता. 
भी शे खूऩदा ऐकरे आशे.  तुम्शी मा शळव्मांचा कधी वलचाय केरा आशेत का?  केलऱ घयातरी भोठी 
भाणवे अळी बाऴा लाऩयतात म्शणून तुम्शी त्मांच ेअनुकयण कयत आशात का? माचा कृऩमा नीट 

वलचाय कया. आऩल्माच आई-लडडरांना, नातलेाईकांना अवे म्शणणे क्रकती लाईट आशे माचा तयी 
वलचाय कया. तुम्शी त्मांचा अऩभान नाशी, तय त्मांना भान आदय दाखलामरा शळकामरा नको का? 

तुम्शी जय चांगरे लागामरा शळकरात, तयच तुम्शी आमुष्मात काशी प्रगती कयार.” 

भी फोरतांना अऩळब्दांचा लाऩय केरा तवे्शा भुरे शवू रागरी... 
चचकू गटातल्मा यभेळनं बालऩूणा उत्तय हदरं, “शो! आऩण एकभेकांना जातीलरून शळव्मा 

द्मामरा नको. आऩल्मा काभालरून आऩल्मा जाती आल्मा आशेत. म्शणून...  

जमा ओयडरी, “वगऱे ऩुरुऴ फामकांना का शळव्मा देतात...?” 

ळाऱेतल्मा भुरांच ेजातीलरून आणण धभाालरून लगॉकयण करून भी नतरा वभजालण्माचा 
प्रमत्न केरा. त्मा हदलळी धभा, जात आणण श्स्त्रमांलरून एकभेकांना शळव्मा द्मामच्मा नाशीत अवा 
भुरांनी ननणाम घेतरा.  अथाात काशी भुरे अळीशी अवतात की त ेलचन देतात ऩण त ेकवे ऩाऱामच ेशे 

त्मांना वभजत नाशी...  
खयंतय त्मांना हदरेरा ळब्द ऩाऱामचा अवतो, ऩण यात्रीच्मा लेऱी त्मांच्मा लस्तीतीर 

यस्त्मालरून दारूचा ऩूय लशात अवतो आणण वगऱीकड ेभोठभोठ्माने शळव्मा ऐकू मेत अवतात. 

भाणवे दारू वऩतात, शळव्मा देत फामकांना भायशाण कयतात! यस्त्मात वगऱीकड ेघाण ऩवयरेरी 
अवत,े वांडऩाणी लशात अवत,े डुकये, गाढले आणण कुत्री त्मात क्रपयत अवतात. अळा प्रनतकूर 

ऩरयश्स्थतीत भुरे त्मांचा ळब्द कवा काम ऩाऱणाय?   

ऩेन्नार नदी देखीऱ आऩऱी शऴसक आषे 
  

भुरे नदीच्मा ऩात्राजलऱून चारत शोती. लाऱूत भरा ्ऱदीवायखी काशी झुडऩं हदवरी. भी 
बाफडऩेणाने वलचायरे, “इथे शऱद कुणी टाकरी? शे ऩशा, शी शऱदीची योऩं अगदी रशान आशेत...”  भी 
ती भाझ्मा शातात घेतरी आणण त्मांच ेननयीषण करू रागरो. भुरे भरा शवू रागरी आणण म्शणारी, 
“शी शऱद नाशी आशे! ती तळी हदवतात. थोडवंं दाफून ऩशा म्शणजे रषात मेईर.”  

भी त्मातरी एक दाफरी, ती पुग्मावायखी पुटरी. भुरांनी भरा वभजालून वांचगतरं, “शी 
ऩाण्मातल्मा झाडांची भुऱं आशेत. त्मांच्मात औऴधी गुणधभाशी अवतात. तुभचं ऩोट दखूु रागरं 
क्रकंला अनतवाय झारा, तय मा भुऱाची ऩूड करून ऩाण्मात शभवऱून प्मामची...”  

“म्शणजे शी भुऱं औऴध म्शणून लाऩयतात...”  

“अण्णा! अण्णा! शी ऩाण्माखारी अवरेरी झाड ंऩहशरीत का? माची ऩानं रयत्रफनीवायखी आशेत...” 

भुरांनी भरा नदीऩात्रात ओढून नेरं.  

व्शेरीस्नेयीमा झाडांच ेळेंड ेऩाण्माखारी शरत शोत.े “लनस्ऩतीळास्त्राच ेवलद्माथॉ मारा व्शेरीस्नेयीमा 
म्शणतात, गालात तुम्शी मा झाडांना काम म्शणता?” भी त्मांना वलचायरे, ऩण त्मांना भाहशत नव्शत.े  

भी ऩाणी थोड ेफाजूरा केरे. भुरे भाझ्माबोलती जभरी. “तुम्शी शी झाड ंकधी ननयखून ऩहशरी आशेत 

का? ती नय आणण भादी अळा दोन प्रकायची अवतात शे तुम्शारा भाहशत आशे का...? भुरांना शे ऐकून 

आश्चमा लाटरे आणण ती झाड ेतोडामरा ऩुढे आरी.  

“थांफा, इतक्मात तोडू नका.  अगोदय ती कळी आशेत त ेनीट ऩशा. नय झाडांची पुर ंझाडाऩावून लेगऱी 
शोऊन ऩाण्मालय कळी तयंगत आशेत ऩशा. ऩयंतु भादी झाडांची पुर ंभात्र खोडालयच हटकून आशेत. त्मा 
खोडाकड ेनीट रष द्मा – त ेकवं आशे? एखाद्मा श्स्प्रंग वायखं आशे ना? त ेतवं का आशे भाहशत आशे का?  

भुरांना ऩयागीकयण, परधायणा लगैये भाहशत नाशी. भी त्मांना नतथेच वला स्ऩष्ट करून वांचगतरे. 

आणण भुरे ऩयत ऩाण्मात चार ूरागरी.  भी आणखी एक लेगळ्मा प्रकायची लनस्ऩती दाखलरी... “मारा 
शामद्रीरा म्शणतात. आऩण त्मांच्मालय अनेक प्रमोग करू ळकतो.” भुरे योज मा नदीलय मेतात. फऱ्माचदा त े

नदीत ऩोशतात. वलजमा, चचन्न नागयाजू शी धोब्मांची भुरे आशेत, म्शणून ती नदीलय कऩड ेधुतात. ऩण 

त्मांच ेमा झाडांकड ेरष गेरे नव्शत.े   

भुरग्मांनी कऩड ेकाढरे आणण नदीत जाऊन ऩोशू रागरे.  भुरी कऩड ेघारूनच नदीत उतयल्मा.  नतथे 

त्मांनी फयाच गोंधऱ घातरा, एकभेकांना ऩकडरे, बांडरे, कोण क्रकती रांफ ऩोशतो त ेऩाशामरा ळमात 

रालरी, काशींनी ऩाण्माखारी वूय भारून इतय भुरांच ेऩाम ओढरे, काशी भावे त्मांच्मा अगदी जलऱून 

गेल्मालय भुरे क्रकंचाऱू रागरी, ऩोशता न मेणायी रशान भुरे घाफरून ओयडू रागरी... 

ऩाणी आणण लाऱू ऩाहशरी की भुरांच्मा कल्ऩनाळक्तीरा उधाण मेत.े  त्मांनी लाऱूत छोटे छोटे क्रकल्रे 

केरे आणण त ेऩाना-पुरांनी वजलरे. त्मांनी लाऱूत चचत्रे काढरी, आऩरे ऩाम गुडघ्माऩमतं लाऱूत दडलरे 

आणण फाशेय काढामचा प्रमत्न केरा- ऩण त ेकाशी जभेना! कफड्डी आणण खो खो वायखे खेऱशी त ेलाऱूत 

खेऱरे.   

भुरांनी फयेच ळंख-शळऩंरे आणण गुऱगुऱीत दगड-गोटे जभलरे आणण त्मांच्माफद्दर फयाच लेऱ फोरत 

याहशरे. त ेनदीत ऩोशरे, काठालय मेउन एकभेकांळी ऩकडाऩकडी खेऱरे, गाणी म्शटरी, खेऱ खेऱरे, नाचरे, 

गोष्टींची नाटके केरी... ऩेन्नाय नदीलयचा त्मांचा अनुबल खूऩ वभदृ् शोता... मातीर प्रत्मेक गोष्ट त्मांच्मा 
कामभ रषात याशीर आणण बवलष्मकाऱात देखीर त्मांना आठलेर.   



ऩेन्नाय नदीने भुरांना अनेक गोष्टी शळकलल्मा... ऩाण्मातरी झुडऩं, भावे, 

ळंख- शळऩंरे, भावे ऩकडणाये ऩषी, उन्शाळ्मात नदीच्मा ऩात्रातीर लाऱूत लाढणायी 
काकड्मा आणण कशरगंड ेअळी झाड,े नदीच्मा काठालय लऴाातून एकदा वाजया 
शोणाया लेभन वण, जलऱच्मा कागदाच्मा कायखान्मातीर वांडऩाण्माभुऱे नदीच्मा 
ऩाण्मात शोणाये प्रदऴूण लगैये लगैये...  

ऩोशून झाल्मालय वला भुरे फाशेय आरी. नदीच्मा दवुऱ्मा फाजूरा वूमाास्त 

शोण्माची लेऱ आरी शोती.  वूमाास्त ऩाशता ऩाशता भी ध्मान करू रागरो.  भुरेशी 
एका ओऱीत मेऊन फवरी.  जमोतीन े“ओभ” म्शणामरा वुरुलात केरी आणण वलाच 

भुरांनी एकत्रत्रतऩणे नतरा वाथ हदरी.  नदीच्मा एका फाजूरा वूमा अस्तारा जात 

शोता आणण दवुऱ्मा फाजूरा ळांत, प्रवन्न लातालयणात वुंदय तारफद् ओंकाय 

नननादत शोता. शा एक अवलस्भयणीम षण शोता!   

 

 

स्ळयां शऴसणाचा कोऩरा  
भी ळाऱेच्मा भुख्म इभायतीऩावून रांफ अवणाऱ्मा वलसानाच्मा प्रमोगळाऱेत 

गेरो.  खये म्शणजे ती काशी प्रमोगळाऱा नव्शती, ऩण तो एक “वलसानाचा कोऩया” 

शोता.  दोन रशान टेफरे आणण काशी उऩकयणे नतथे भांडून ठेलरेरी शोती. 
भश्ल्रकाजुान नतथे उष्णतवेंफंधी प्रमोग कयत शोता. शळषकांनी तमाय केरेरे ‘लका  
काडा’ जलऱच जशभनीलय ऩडरेरे शोत,े त्माकड ेतो भधून भधून ऩशात शोता... भी 
नतथे ऩाऊर ठेलताषणीच एक पुगा पुटरा. शा प्रमोग कयण्मावाठी भी त्मारा ज े

पुगे हदरे शोत ेत्मातरा शा अखेयचाच पुगा शोता. भश्ल्रकाजुानने बाफडऩेणाने भरा 
वांचगतरे, “वगऱे पुगे पुटरे...”  

“शे फघ, तू एकट्मानेच जय भोठी भेणफत्ती वंऩलरीव आणण ऩाचशी पुगे पोडरेव, तय 

भग इतयांनी उष्णतफेाफतच ेप्रमोग कवे कयामच?े आऩरी ळाऱा गयीफ आशे, लगाातल्मा 
इतय भुरांवाठी भी शे वला वाभान कुठून आणू? तुरा हदरेरी वाधनं तू काऱजीऩूलाक 

लाऩयामरा शलीव.  तुभच्माऩैकी प्रत्मेकारा एक भेणफत्ती आणण ऩाच पुगे आणून देणं 

भाझ्मावाठी खयंच पाय कठीण आशे...” भी त्मारा वभज हदरी आणण त्माच्मा प्रमोगाच्मा 
ननष्कऴांवलऴमी चौकळी केरी.  भग प्रमोग नशरका कळी लाऩयामची शे त्मारा वभजालून 

वांचगतरे. त्मानंतय भी चचकूच्मा झाडाकड ेगेरो.   

वलसान कोऩऱ्मात शला, ऩाणी, प्राणलामू, कफाद्वलप्राणीर लामू लगैये तमाय 

कयण्मावाठी आलश्मक ती वाधनवाभग्री आणण यवामने ठेलरेरी शोती. त्मावाठीच्मा 
वूचना ‘लका  काडा’ भध्मे हदल्मा शोत्मा.  भुरे शे प्रमोग शळषकांच्मा भदतीशळलाम कयत आणण 

त्मांच ेननष्कऴा शरशून ठेलत. पुटरेल्मा  प्रमोगनशरका आणण इतय वाहशत्म ऩयत आणणे 

आभच्मावाठी वोऩे नव्शत.े  ऩण भुरे जमा उत्वाशाने आऩरे ळोध आणण ननष्कऴा वांगामरा 
शळषकांकड ेमेत, त्मा आनंदाऩुढे शी क्रकंभत काशीच नव्शती! वगऱेच रशानगे आक्रका शभडीव 

शोत!े एकट्मा भश्ल्रकाजुानभध्मे बवलष्मात ळास्त्रस फनू ळकण्माची गुणलत्ता शोती. भी 
आयाभ कयत अवताना भरा अनेक प्रश्न वलचारून तो आऩरी उत्वुकता ळभलत अवे.  

इतयांभध्मे इतकी श्जसावा क्लचचतच हदवे.  

चचकूच्मा झाडाखारी ‘भातीकाभाचा कोऩया’ शोता. यली आणण जमा कंुबायाच्मा भोठ्मा 
चाकावभोय फवून भातीच ेबांड ेफनलत शोत.े  लास्तवलक त्मांना एक रशान बांड ेफनलामच े

शोत ेऩण त ेझारे शोत ेएक भोठे ऩवयट बांड!े चाकारा गती हदल्मालय त्मांनी वुरुलात केरी 
ऩण चाकालरून भाती खारी घयंगऱत शोती! जमा चचडरी शोती.  

“शे काशी जभत नाशी...” ननयाळ शोऊन नतने भाती चाकालय पेकून हदरी.  भग भी वूत्रे 
शाती घेतरी, चाकावभोय फवरो आणण भाती चाकालय ठेलरी. यलीने चाकारा गती हदरी. 
अंगठ्माचा लाऩय करून भी एक रशान ऩेरा फनलरा...  

“फघा, आऩल्मात चचकाटी अवामरा शली. आऩण ज ेकाशी कयत अवू, त्मालय ऩूणा रष 

कें हद्रत कयामरा शलं...” अवं नतरा वांगून भी ळाऱेच्मा भुख्म इभायतीकड ेगेरो. एकट्मा 
जमानेच शे कौळल्म आत्भवात केरे.     



ळांता आणण शेभरता ळाऱेच्मा इभायतीफाशेय व्शयांड्मात फवून चचत्र यंगलत 

शोत्मा. शा शोता ‘चचत्रकरेचा कोऩया’. शेभरताने यंगीफेयंगी चचत्रांचा वुंदय ऩयकय 

नेवरेल्मा एका भुरीच ेचचत्र काढरे शोत.े नतरा भुरींच्मा चचत्राखेयीज इतय चचत्रे 
काढण्मात यव नाशी. उरट, ळांताने एका भोठ्मा कागदालय भुरीच ेएक रशानवे चचत्र 

काढून त्मारा अगदीच न ळोबणाये कवरे तयी यंग हदरे शोत ेआऩरे चचत्र काढून झारे 

आशे अवे वभजून ती आजूफाजूरा फघत फवरी, नतरा चचत्रकरेत भुऱीच स्लायस्म 

नव्शत.े भी ळांताचा कागद घेतरा आणण नतने काढरेरे भुरीच ेचचत्र वभप्रभाणात भोठे 

केरे आणण भोठ्मा कागदालय भोठे चचत्र कवे काढामच ेआणण िळचा लाऩय कवा 
कयामचा त ेनतरा दाखलरे.  

वलजमा, शेभरता, ऩेद्दा नागयाजू मांच्मातीर कराकाय प्रकट झारे. लगााच्मा 
लेऱाऩत्रकाकड ेदरुाष करून त ेचचत्रे यंगलण्मात यभू रागरे. नागयाजूने अनेक अभूता 
चचत्रे काढरी. शेभरता नेशभी रशान भुरींची चचत्रे काढत ेआणण त्मांच्मा ऩयकयालय वुंदय 

लेरांची आणण पुरांची नषी अवत.े वलजमाच्मा चचकाटीभुऱे ती एक चांगरी रेणखका 
आणण कराकाय फनरी. ती क्रकतीशी लेऱ आऩल्मा काभात कळी आनंदाने यंगून जात ेशे 

ऩशामरा भरा नेशभीच आलडत.े   

भी ळाऱेच्मा इभायतीत ऩयत आरो. एका कोऩऱ्मात आम्शी रशानवे लाचनारम 

केरे आशे. तो आशे ‘लाचनाचा कोऩया’. भाका  ट्लेनच्मा एका ऩुस्तकाचा अनुलाद वलजमा 
ळांतऩणे लाचत फवरी शोती. जंगरी ‘चंदाभाभा’ भोठ्मान ेलाचत शोता. त्माच्मा 
भोठ्मान ेलाचण्माचा वलजमारा त्राव शोत शोता.  नतने त्मारा भनात लाचामरा 
वांचगतरे, ऩण त्माने ऐकरे नाशी.  

मा ‘लाचन कट्टम्ालय’ आम्शी गोष्टींची ऩुस्तके आणण भुरांची भाशवके ठेलतो. 
त्मांना शले त ेत्मांनी लाचाले.  लाचून झाल्मालय आम्शी त्मांना त्मातून शळकरेल्मा 
वलऴमांलय प्रश्र्न वलचायतो. यली, वुधीय, वलजमा, चचन्न नागयाजू, जमोती, कवलता लगैये 

खयं तय आता ऩुस्तकातरे क्रकडचे फनरे आशेत! वलजमाभध्मे बवलष्मातीर रेणखकेची 
चचन्शे हदवू रागरी आशेत. नतने एखादी गोष्ट, ननफंध क्रकंला नतची स्लत:ची योजननळी 
जयी शरहशरी, तयी ती तऩळीरलाय लणान करून शरहशत.े स्लत:च ेवलचाय व्मक्त 

कयताना ती व्मलश्स्थतऩणे, चचकाटीने आणण वलचायऩूलाक शरहशत.े भल्रीची 
कल्ऩनाळक्ती पाय वुयेख आशे. यली आणण नागयाजू कभी शरहशतात ऩण त्मातून त्मांच े

तत्त्लसानाकड ेझुकणाये वलचाय हदवून मेतात.  

दवुऱ्मा एका कोऩऱ्मात वुधीय आणण भस्तान जशभनीलय ऩारथे ऩडून ळब्दकोळातून कठीण 

ळब्दांच ेअथा ळोधत शोत.े भुरे हदरेल्मा ळब्दांच्मा वलरुद् अथॉ ळब्द, त्माच अथााच ेआणखी ळब्द, 

उच्चाय तवाच ऩण अथा शबन्न अवरेरे ळब्द लगैये कोळातून ळोधून काढतात.  शा आशे ‘बाऴेचा 
कोऩया’. त्मा हठकाणी आम्शी काशी ळब्दकोळ आणण ‘लका  काड’े ठेलतो. भस्तानने एका ‘लका  
काडाा’लयीर एक ळब्द लाचरा. भग वुधीयने ळब्द्कोळ घेऊन त्माचा अथा लाचून दाखलरा. तो ओयडरा, 
“भस्तान, शे फघ, मा रशानळा ळब्दाच ेफघ क्रकती अथा आशेत मात!” जलऱ जलऱ दीड ऩानाच ेअथा 
आशेत!” वुधीयरा खूऩच आश्चमा लाटरे! वुयलातीरा भुरांना शे जाडजूड ळब्दकोळ लाऩयामरा आलडत 

नव्शत,े ऩण शऱू शऱू नागयाजूवायख्मांना मात स्लायस्म लाटू रागरे. ऩण वाभान्मत: शा कोऩया तवा 
कंटाऱलाणाच शोता.  

ळाऱेच्मा इभायतीच्मा नतवऱ्मा कोऩऱ्मात नागयाज ूएकटाच चाय तरेगू ऩुस्तके घेऊन उत्तये 

ळोधत शोता. काशी लेऱा त्मारा उत्तये वाऩडत नव्शती, भग तो उतालऱा शोत शोता. शा शोता ‘वंदबा 
कोऩया’. इथे आम्शी एकाच वलऴमालयीर ननयननयाळ्मा रेखकांची २-४ ऩुस्तकं आणण १-२ प्रश्र्न 

अवरेरी ‘लका  काडा’ ठेलतो. भुरांनी त्मातून ननयननयाळ्मा रेखकांची त्माच प्रश्र्नालयीर उत्तये 

ळोधामची अवतात. भी नागयाजूच्मा ळेजायी जाऊन फवरो आणण वंदबा कवे ळोधामच ेशे त्मारा 
वभजालून वांचगतरे. त्मानंतय त्मांनी लगाात माफाफत चचाा कयामची अवत.े  शे त्मांच्मावाठी कठीण 

आशे. भुरांच्मा लमानुवाय आणण इमत्तनुेवाय लाऩयता मेतीर अळी ऩुस्तके तरेगू भध्मे उऩरब्ध नवणे 

शे त्माभागच ेखये कायण आशे.  जी ऩुस्तके उऩरब्ध शोती ती त्मांच्मा वोमीची नव्शती. मातीर बाऴा 
श्क्रष्ट शोती आणण कायण नवताना लाऩयरेरे ळब्दारंकाय ती अचधकच गुंतागुंतीची कयत शोत.े 

म्शणून भुरांना मा कोऩऱ्मात जाण्मातशी यव नव्शता.   



ळाऱेत ‘स्लमंअध्ममनाच’े अवे एकूण वशा कोऩये शोत.े  प्रत्मेक हठकाणी एक ‘लका  काडा’ 
ठेलरेरे अवे.  त्मालय हदरेल्मा वूचनांनुवाय भुरांनी आऩल्मा आलडीनुवाय, आऩल्मा 
जफाफदायीलय आणण स्लत:ची फुद्ी लाऩरून शळषकांच्मा भदतीशळलाम अभ्माव कयामचा. 
मावाठी भुरांच्मा जोड्मा केल्मा आशेत आणण प्रत्मेक जोडीरा आठलड्मातून एकदा तयी प्रत्मेक 

कोऩऱ्मात अभ्माव कयता मेतो.  प्रत्मेक जोडीरा दययोज ळाऱेचा एक ताव इथे घारलता मेतो.   

वुरुलातीरा भुरांना शी ‘स्लमं अध्ममनाची’ कल्ऩना वभजतच नव्शती, कायण आताऩमतं 

त ेशळषकांच्मा शळकलण्मालयच अलरंफून यशात शोत.े आता मा ‘स्लमं अध्ममनाच्मा’ जागी 
शळषक नव्शत,े त्मांच्मालय कोणाची नजय नव्शती, शळषकांच्मा वूचना नव्शत्मा, काम कयामच े

माचा वल्रा घ्मामरा शळषकशी नव्शत.े.. शोती केलऱ ‘लका  काडा’, ती लाचामची आणण 

भुकाट्माने ऩुस्तके घेऊन त्मातून आऩल्मा आऩणच शळकामच.े प्रत्मेक जोडीने आऩरे काभ 

कयामच.े इतय कोणाची रुडफूड नाशी, लगाातरा गोंधऱ नाशी, बांडण आणण चचडलाचचडलीशी 
नाशी.  

शऱू शऱू भुरांच ेस्लायस्म लाढत गेरे आणण मा ऩद्तीने भुरांची फौवद्क षभता वलकशवत 

शोण्माव ननश्श्चतच भदत झारी.   

भश्ल्रकाजुानरा वलसानातीर प्रमोगांभध्मे खूऩच यव शोता आणण त्मारा योज 

वलसानाच्मा कोऩऱ्मातच जाऊ द्माले अळी त्माची भागणी अवे. वलजमा आणण ऩेद्दा नागयाजू 
मांच्मातीर करागुणांना फशय आरा. यली, वलजमा आणण वुधीय ऩुस्तकातरे क्रकड ेफनरे, केव्शाशी 
भोकऱा लेऱ शभऱारा, की त ेएक ऩुस्तक घेऊन लाचत फवू रागरे. ळांता आणण शेभरताना 
कळातच वलळेऴ स्लायस्म नव्शत.े भस्तानरा नाटकात आणण नकरा कयण्मात यव शोता. जंगरी 
आणण जमा मांना ळेतातल्मा काभावायखी  ळायीरयक काभे कयामरा आलडत शोती.  

भुरांभधीर अंगबूत षभता ळोधण्माचा आम्शी कवोळीने प्रमत्न केरा.  शळषकांच्मा 
देखयेखीखारी त्मांच्मा आलडी आणण नालडी कधीच वभोय मेत नाशीत. शे ‘स्लमं अध्ममनाच’े  

कोऩये वुरू केल्मानंतय काशी भहशन्मांतच भुरांना खये स्लायस्म कळात आशे शे हदवून मेऊ 

रागरे. शे आश्चमाकायक शोत.े ऩयंतु ननधीच्मा कभतयतभेुऱे त्मांच्मा स्लायस्मारा खत-ऩाणी 
कवे देता मेईर माचीच आम्शारा काऱजी लाटत अवे.    

प्रदऴान  

श्रीभती ळोबा स्त्रीलादी आशेत. श्स्त्रमांच्मा शक्कांवाठी त्मा काभ कयतात. त्मा फऱ्माच 

लेऱा श्स्त्रमांच्मा वभस्मांची, वलळेऴत: कामदा ल वुव्मलस्थेच्मा दृष्टीकोनातून श्स्त्रमांच्मा 
वुयक्षषततचेी चचाा कयतात. भहशरांच्मा वभस्मांवलऴमी ऩोस्टवा तमाय करून त्मांची 
प्रदळानेशी बयलतात. अळा प्रकाये भहशरांच्मा प्रश्नांफाफत जनतते जाणील ननभााण करून 

त्माकड ेरष लेधण्माचा त्मांचा प्रमत्न अवतो.  

ळाऱेळी त्मांच ेएक अतूट भैत्रीच ेनात ेआशे. अधून भधून त्मा ळाऱेत मेतात आणण 

अनेक वलऴमांलय चचाा कयतात.  अनेक भहशन्मांच्मा ऩरयश्रभाने त्मांनी ‘श्स्त्रमा ल कामदा’ 
मावलऴमी अनेक ऩोस्टवा तमाय केरी. ८ भाचा १९८८ योजी, आंतययाष्रीम भहशरा हदनाच्मा 
ननशभत्तान ेनेरोयच्मा भहशरांच्मा लाचनारमात त्मांनी एक प्रदळान भांडरे. ळाऱेतीर भुरांना 
त्मांनी मा प्रदळानाच ेआभंत्रण हदरे. 

प्रदळानारा जाण्माच्मा दोन हदलव आधीच भुरांना भहशरांच्मा वभस्मांची जाणील 

करून देण्मात आरी. भुरांनी आऩरे अनुबल वांचगतरे... त्मांच्मा घयात लडडरांच ेकवे याजम 

अवत;े त ेत्मांच्मा आमांना कवा त्राव देतात! श्स्त्रमा ल ऩुरुऴ हदलवबयात काम काभ कयतात 

त्माची भुरांनी लगालायी केरी. प्रत्मेक काभारा क्रकती लेऱ रागतो, कोणती काभे कठीण 

आशेत, श्स्त्रमा ल ऩुरुऴ कोणकोणती कठीण काभे कयतात, ऩुरुऴ भहशरांलय कवे लचास्ल 

गाजलतात, ऩुरुऴ घयकाभात भदत का कयत नाशीत, त ेभहशरांळी कवे लागतात, वावूफाई 

आऩल्मा वुनांळी कळा लागतात, ळाऱेत शळकणाये भुरगे भुरींळी कवे लागतात लगैये...  



इतकेच नाशी, तय भहशरांळी वंफचधत अळा अनेक फाफींची भुरांनी चचाा केरी. त्मांना खयेच 

लाईट लाटरे.  

माच कारालधीत गालातीर तीन व्मक्तींनी आत्भशत्मेचा प्रमत्न केरा. एकाची फामको 
कोणाफयोफय तयी ऩऱून गेरी म्शणून, नलऱ्माने केरेरे अत्माचाय वशन न झाल्माने एका 
भहशरेने आत्भशत्मेचा प्रमत्न केरा, आणण नतवया शोता एक लदृ् भाणूव... आमुष्मातीर 

द:ुख ऩचलता न आल्माने, अवभाधानातून नतघांनीशी आत्भशत्मेचा प्रमत्न केरा शोता. 
गालात दय तीन-चाय भहशन्मांनी कोणीतयी आत्भशत्मा कयत.े भुरांनी माभागीर वत्म 

जाणून घेऊन त्माच्मा कायणांच ेळाऱेत अवेंब्रीच्मा लेऱी वलश्रेऴण केरे.  

भुरे ऩशात अवतात, ऐकत अवतात.  ऩयंतु, त्मांच्मा वलचायचिालय कळाचाच ऩरयणाभ 

शोत नाशी.  म्शणून भुरांचा नेशभी जमा वलऴमांळी वंफंध मेतो त्मांच ेवलश्रेऴण करून त्मांची 
भत ेभोकऱेऩणाने भांडण्मावाठी ळाऱा भशत्त्लाची बूशभका फजालू ळकत.े जरूय अवल्माव, 

त्मांनी स्लत: भाहशती जभलाली आणण वभस्मेच्मा भुऱाळी जाऊन त्माभागीर कायणे 

वभजून घ्मालीत. मा भशत्त्लाच्मा वलऴमाकड ेशळषकांनी रष देणे अगत्माच ेठयेर.  

प्राथशभक ळाऱेतीर भुरांना भहशरांच्मा वभस्मांवायखे जटीर वलऴम कवे काम 

वभजतीरा अवे तुम्शारा लाटेर. आणण त्मांच्मा लमाचा वलचाय कयता त ेत्मांच्मा 
आकरनाऩरीकडच ेआशेत अवेशी तुम्शारा लाटू ळकेर. म्शणून त्मांचा अभ्माविभात 

वभालेळ करू नमे अवे तुभच ेभत शोईर. ऩण भाझा अवा प्रश्र्न आशे की ऩाठ्मऩुस्तकांच्मा 
क्रकती रेखकांना भुरांच ेभानवळास्त्र आणण त्मांच्मा भानशवक षभतचे ेसान आशे? भुरांच्मा 
कल्ऩनाळक्तीची आणण त्मांच्मा स्लप्नांची क्रकती रेखकांना भाहशती आशे?  

ऩाठ्मऩुस्तक उघडरे, तय त्मात अलास्तल नीनतळास्त्राच ेधड ेठावून बयरेरे हदवतीर. 

ऩण त्मातून भुरांना आजूफाजूच्मा आमुष्माच ेननयीषण कयण्माची, ळोध घेण्माची, वंळोधन 

कयण्माची, वलश्रेऴण कयण्माची आणण आऩरे अनुबल इतयांना वांगण्माची वंधी शभऱणाय 

नाशी. त्मांना श्स्त्रमांची, ननवगााची, वभाजाची, देळाची, जगाची आणण अखेय त्मांच्मा 
स्लत:ची देखीर काऱजी घेण्माची वंधी शभऱणाय नाशी. त्मांना ननरुऩमोगी नीनततत्त्ले 
शळकलरी जातीर, ऩाठांतय करून ऩयीषेत ऩाव व्शाले रागेर आणण प्रत्मषात वलचाय कवा 
कयाला, कवे लागाले, जफाफदायी कळी घ्माली शे भात्र शळकलरे जाणाय नाशी आणण 

आमुष्मालय पे्रभ कवे कयाले शे तय भुऱीच शळकलरे जाणाय नाशी. ऩण ऩऱऩुटेऩणा भात्र 

नक्कीच शळकलरा जाईर!!  

भुरांच्मा आजूफाजूचा ऩरयवय, लातालयण आणण वाभाश्जक ल आचथाक ऩरयश्स्थती 
(गरयफी, असान, ऩारकांचा आणण वभाजातीर नेत्मांच्मा स्लाथॉऩणाभुऱे आरेरा 
ननष्काऱजीऩणा...) मा वला गोष्टी पाय नाजूक, वंलेदनळीर आणण भुरांवाठी पाय 

भशत्त्लाच्मा ठयतात.  म्शणूनच वयकायी ऩाठ्मऩुस्तके भुरांच्मा ऩचनी ऩडत नाशीत.  

त्मांच्मा आमुष्माच ेवलश्रेऴण कयता मेण्मावाठी भदत शोईर अळा शळषणाची त्मांना 
गयज आशे.   

दवुऱ्मा हदलळी दऩुायी भुरांनी करुणाजनक चचत्रे यंगलरी: वुनेच्मा अंगालय यॉकेर 

ओतणायी वावू; नलयीच्मा लडडरांकडून कडून शंुडा घेणाया नलयदेल; अनैनतक वंफंध 

ठेलणाया नलया; फामकोरा छऱणाया नलया; फारवललाशाच ेदृश्म लगैये.  

भुरांच्मा आई-लडडरांनीशी मा वभस्मांना तोंड हदरे शोत.े भुरांना आऩल्मा आई- 

लडडरांच्मा वभस्मा आणण त्मातून मेणाये द;ुख भाहशत आशे. श्स्त्रमांच्मा वभस्मांची 
त्मांना तोंडओऱख करून देण्मात आरी. त्मानंतय त े‘श्स्त्रमा ल कामदा’ शे प्रदळान 

ऩशामरा गेरे.  

ळोबा आणण त्मांच्मा चभूने भुरांच ेस्लागत केरे आणण प्रत्मेक ऩोस्टयचा अथा 
भुरांना वोप्मा ळब्दांत वभजालून वांचगतरा. आता भुरांच्मा भनात अनेक प्रश्र्न ननभााण 

झारे. त्मांनी आऩरी भत ेनन:वंकोचऩणे, भोकऱेऩणाने भांडरी. शी प्राथशभक लगाातरी 
भुरे आशेत आणण त्मांच्मा लमाच्मा भानाने भोठे अवणाये वलऴम त्मांनी मा प्रदळानातून 

वभजून घेतरे. अनेक ऩदलीधयांना देखीर आमुष्माच्मा लास्तलाच ेसान नवत.े  

त्मा हदलळी, प्रत्मेकाच्मा, वलळेऴत: भुरींच्मा, डोळ्मांत अशू्र शोत.े त्मांच्मा काऱजात 

द;ुख शोत.े अथाात, भस्तान आणण वुधीय वायख्मा भुरांना प्रदळान आलडरे नाशी.  कायण 

त्मांना मा वलऴमात स्लायस्म नव्शत.े.. न्मामारमे, ऩोरीव, कामदे मावायखे वलऴम 

भुरांच्मा आलडीच ेनव्शत.े ऩयंतु श्स्त्रमा आणण ऩुरुऴ मांच्मावलऴमी बेदाबेद करू नमे शे 

त्मांना वभजरे.  

शी ऩोस्टवा ऩाहशल्मानंतय त्मांनी ळोबाळी वंलाद वाधरा.  

ऩोस्टवाच्मा भाध्मभातून जमान ेळोबाच्मा लैमश्क्तक आमुष्मात प्रलेळ केरा, “ताई, 

तुभच ेरग्न झारे आशे, भग तुम्शी ‘भंगऱवूत्र’ का घारत नाशी? तुम्शी कानात काशी का 
घारत नाशी? कऩाऱालय कंुकू का नाशी रालत?”  



ऴेतीऴी ननगडीत शऴसण 



कामाच्या माध्यमातून शऴसण 

  

भी भुरांना का शळकलतो? कायण भी जय त्मांच्मातीर वुप्त कौळल्मे चारना देऊन 

वलकशवत केरी तय त ेखऱ्मा अथााने भाणूव फनतीर, चांगुरऩणाचा प्रवाय कयतीर आणण जग 

कवे आशे शे स्ऩष्टऩणे वभजून घेऊन त्मानुवाय लागतीर.  

भाणूव आणण वभाज मांना वुखी कयण्माच्मा प्रमत्नात भाणूव आणण वभाज मांची 
ननवगााऩावून पायकत कयण्मात आरी आशे. लस्तंूच्मा खयेदी-वलिीच्मा भाध्मभातूनच 

वुयक्षषतता आणण वुख राबेर मा चुकीच्मा वंकल्ऩनेतून स्ऩधेचा ऩामा घातरा गेरा. ऩण 

मातून द्लेऴ आणण हशवंाचायाराच प्रोत्वाशन शभऱारे. मा बौनतकलादी दृश्ष्टकोनाभुऱे आऩण 

ळांती, वुख आणण आनंदी आमुष्मारा भुकरो आशोत. शे तशान बागलण्मावाठी वभुद्रालय 

जाण्मावायखे आशे.  ननवगााऩावून दयू जाण्माने आणण त्माचा ऱ्शाव कयण्माने अखेय आऩण 

आऩल्माच वलनाळाकड ेजात आशोत. आऩल्मा आमुष्मातीर आणण फा्म जगतातीर मा  
वलनाळाची जाणील झाल्मानंतयच आऩण खऱ्मा अथााने ‘ऩूणा आमुष्माचा’ भागा चोखाऱू ळकू.  

एक गोष्ट आशे. एकदा एक भुरगा शळल्ऩकरा शळकण्मावाठी एका शळल्ऩकायाकड े

गेरा. गुरंुनी प्रथभ त्मारा चचत्रकरा शळकामरा वांचगतरी, म्शणजे त्मारा ळयीयाचा वभतोर 

वभजेर.  भुरगा चचत्रकरा शळषकांकड ेगेरा. त्मा गुरंुनी वुचलर ंकी त्माने प्रथभ नतृ्म 

शळकाले म्शणज ेत्मारा ळयीयाच्मा शारचारी वभजतीर.  भुरगा नतृ्मशळषकांना बेटरा 
तवे्शा त्मांनी त्मारा प्रथभ वंगीत शळकामरा वांचगतरं, म्शणजे त्मारा तार वभजेर. भुरगा 
वंगीत शळषकांकड ेगेल्मालय त्मांनी त्मारा वाहशत्माचा अभ्माव कयामरा वांचगतरा, त्माने 

त्मारा आऩल्मा बाल-बालनांच ेआकरन शोईर. वाहशत्माच्मा शळषकांनी रोकांच्मा बाऴेच े

ननयीषण कयण्माचा वल्रा हदरा, त्मामोगे ननयननयाळ्मा वंदबाात ळब्दांचा कवा लाऩय शोतो 
त ेत्मारा वभजून घेता मेईर. भुराने आजूफाजूच्मा रोकांच ेननयीषण वुरू केल्मालय त्मारा 
आमुष्मातीर वंघऴााची, वुखाची आणण द:ुखाची जाणील झारी!  

 

मा गोष्टीतून आऩल्मारा दोन गोष्टी वभजतात: एक, प्रत्मेक वलऴम इतय वलऴमांळी 
ननगडीत अवतो, आणण दवुये, ‘प्रत्मष जीलन’ शाच काशीशी शळकण्माचा एकभेल भागा आशे! 

आऩण जय वध्माच्मा शळषण ऩद्तीकड ेऩाहशरे, तय ती तुकड्मा-तुकड्मात वलबागरेरी 
आशे अवे आऩल्मा ननश्श्चतच रषात मेईर.  एकभेकांळी वंफंध नवरेल्मा ननयननयाळ्मा 
वलऴमांभध्मे प्रावलण्म शभऱलण्मावाठीच्मा स्ऩधेतून भानली भूल्मांची शानी शोत नाशी का? 

त्मातून भनाच्मा एकाश्त्भक वलकावात अडथऱा मेत नाशी का? भग त्मातून जगात 

चांगुरऩणाचा प्रवाय शोईर अळी अऩेषा भरा कळी कयता मेईर?  

ऩमाामी ळाऱा शी वभस्मा वोडलण्माचा आटोकाट प्रमत्न कयत आशेत. मा ळाऱा जयी 
भाध्मशभक शळषणाच्मा ऩातऱीऩमतं शळकलत अवल्मा, तयी अभ्मावाच ेवलऴम आणण करा-
कौळल्मे मांच्मातीर वंफध भुरांना वभजाला अळा तऱ्शेने त्मांची वांगड घातरी जात.े  

उदाशयणाथा, एखादा धडा शळकलताना भुरांना चचत्रे काढामरा, भातीच्मा लस्तू/भूतॉ 
फनलामरा क्रकंला ‘कोराज’ फनलामरा  अथला लेगलेगळ्मा ऩात्रांळी वंलाद वाधून नाटुकरे 

कयामरा वांगता मेत.े शळषणाच्मा अळा एकाश्त्भक प्रक्रिमेतून भुरांच्मा ननशभानतषभतरेा 
चारना शभऱत.े  

तयीशी काशी प्रश्नांचा भरा अचधक वलचाय कयाला रागतो. अभ्मावाच्मा वलऴमांची करा-
कौळल्माळी वांगड घारण्माने आऩण मा करांऩैकी एखाद्मा करेत तयी -चचत्रकरा, वंगीत, 

भातीकाभ, वुतायकाभ- अळाभध्मे ‘उत्कृष्ट व्मलवानमक कौळल्म’ वलकशवत कयण्मावाठी 
प्रोत्वाशन देत आशोत का? करा ल अभ्माविभ मांची वांगड घारण्माने भुरांना 
शळषणिभातीर वंकल्ऩना स्ऩष्टऩणे वभजण्माव भदत शोईर.  ऩयंतु, एखादे कौळल्म 

आत्भवात कयण्माव मात कभी भशत्त्ल हदरे जात.े  

वलाप्रथभ, भरा भुरांना शळकलामरा आलडत.े  आणण जमा भुरांना ‘मोग्म शळषण’ 

ऩयलडत नाशी, अळा गयीफ भुरांवाठी काभ कयामच ेभी ठयलरे आशे.  

ऩण भुरांना केलऱ शळकलून त्मांना ऩयीषाकें हद्रत शळषणप्रलाशात आणणे शे भाझ्मावाठी 
ऩुयेवे आशे का? वध्माच्मा शळषण व्मलस्थेतून गयीफ भुरांना वाभाश्जक ल आचथाक 

ऩरयश्स्थतीतून फाशेय काढण्माचा ऩमाामी भागा ळोधरा जात आशे का?  



अजूनशी, अस्ऩशृ्मता, ननयननयाळ्मा जाती आणण वभाजातीर वंघऴा चारूच आशेत.  

ग्राभीण भुरींच ेअजूनशी ऩौगंडालस्थेत (१२ त े१४ लऴे) वललाश शोत आशेत आणण त्मांच्मालय 

कौटंुत्रफक जफाफदाऱ्मा ऩडत आशेत.  जंगरी, भश्ल्रकाजुान, वलजमा, जमा, आणण श्रीरक्षभी शे 

वला आभच ेवलद्माथॉ शोत.े त्मांच्मा आचथाक ऩरयश्स्थतीभुऱे जंगरी उदयननलााशावाठी एका 
वुतायकाभाच्मा दकुानात काभ करू रागरा. वुयेख आणण वोऩे इंग्रजी शरहशणायी, आणण चाय 

लऴे आभच्माकड ेशळकणायी आणखी एक शुळाय वलद्माचथानी श्रीरक्षभी आचथाक 

ऩरयश्स्थतीभुऱे गुये चयामरा नेऊ रागरी. भश्ल्रकाजुान ऩहशल्मा लगाात १० ली ऩाव झारा 
आणण डॉक्टय शोण्माच ेत्माच ेस्लप्न शोत,े ऩण आता तो त्माच्मा लडडरांना गालातल्मा 
चशाच्मा दकुानात भदत कयतो. वलजमा १० ली ऩाव झारी ऩण नतरा उच्च शळषणाची वंधी 
शभऱारी नाशी, नतचा वललाश झारा आणण नतरा आता एक फाऱशी झारे आशे. एका 
भध्मभलगॉम व्मालवानमकाची भुरगी शेभरताच पक्त कननष्ठ भशावलद्मारमात गेरी आशे.  

भग, आऩण मा गयीफ ग्राभीण भुरांच्मा लागणुकीफद्दर, त्मांच्मा ग्राम्म बाऴेफद्दर फोरतो. तो 
वला त ेजमा वभाजात याशतात त्माचाच ऩरयणाभ नाशी का?  

शऴसणाचा उद्देऴ काय?  

वाभाश्जक-आचथाक ऩरयश्स्थतीतशी भुरांनी उच्च शळषण चार ूठेलाले आणण त्माभुऱे 

ळारेम शळषणानंतय त्मांनी आऩल्मा ऩामालय उबे यशाले मावाठी भाझ्माकड ेकाशी ऩमाामी 
उत्तय आशे का?  

वभाजातीर वलऴभतवेलरुद् रढा देणे शी काशी इतकी वोऩी गोष्ट नाशी. ऩयंतु मा गयीफ 

भुरांना त्मांच्मा आचथाक ऩरयश्स्थतीतून फाशेय काढण्मावाठी काशी तयी ऩमाामी भागा 
ळोधामराच शला.  त्मांच्मा गयीफ आचथाक ऩरयश्स्थतीतून फाशेय काढण्मावाठी उऩाम 

ळोधण्माचा भी आटोकाट प्रमत्न केरा आणण त्मांच ेउच्च शळषण चारू याशीर आणण त े

वुशळक्षषत नागरयक फनून स्लतंत्रऩणे  आणण आनंदाने आऩरे आमुष्म जगू ळकतीर अळी 
अऩेषा ठेलरी.  

शळषण आणण ‘उऩमुक्त काभ’ मांची एकाश्त्भक शळषण मा दृष्टीने वांगड घारण्माचा 
भी प्रमत्न केरा. मात वाभान्म शळषणाफयोफयच भुरांना व्मालवानमक कौळल्मेशी आत्भवात 

कयण्माची वंधी शभऱारी. त्मांच्मा मा श्रभांच ेत्मांना भानधन शभऱाले अळी भाझी इच्छा आशे, 

त्मातून त्मांच ेशळषणशी चार ूयशाले आणण ळाऱाशी आत्भननबाय फनाली. ऩयंतु प्रत्मषात 

भुरांना भानधन शभऱलून देण्मात भरा अऩमळ आरे.  

आऩल्मा ळाऱकयी भुरांची केलऱ वाभाश्जक-आचथाक ऩरयश्स्थतीच नव्शे, तय ए.एव. 

भाकायेन्को मांच े‘वभाजात याशून शळषण’ माफाफतच ेप्रमोग आणण गांधीजींच्मा ‘भूरबूत शळषण’ 

मावलऴमीच्मा वंकल्ऩना माभुऱे भरा मावलऴमी पे्रयणा शभऱारी. शे ननव्लऱ शवद्ांत नाशीत, तय 

वाभाश्जक-आचथाक ऩरयश्स्थती शाताऱण्माफयोफयच माभागे आध्माश्त्भक वलचायशी आशे.   

भी ळेतीळी ननगडीत प्रत्मष काभाचा आणण शळषणाचा वंफंध जोडण्माचा प्रमत्न केरा. मातून 

वलद्माथ्मांच्मा वंऩूणा व्मश्क्तभत्त्लाचा वलकाव शोऊ ळकेर अळी भाझी बालना शोती. ‘मतकरच्मा 
शळषण कें द्रा’त आभची भोठी ऩयवफाग शोती आणण आम्शी अध्माा एकय जागेत बुईभुगाच ेऩीक 

घेतरे शोत.े मा काभाळी वंफंचधत अवा काशी थोडाच अभ्माव आम्शारा  घेता आरा,  ऩण बाजमा 
आणण बुईभुगाच्मा उत्ऩादनाभुऱे आम्शारा फयेच ऩैवे लाचलता आरे. शळषक, प्रशळषणाथॉ आणण 

वलद्माथॉ मा वलांचाच मात वशबाग शोता.  वजृन ळाऱेत भात्र ळेतीच ेउत्ऩादन वलकून आम्शारा 
नपा शभऱलता आरा नाशी, ऩयंतु ळेती कें द्रस्थानी ठेलून आम्शारा वंऩूणा अभ्माविभ तमाय कयता 
आरा.   

ळेतकाभाभुऱे भुरांना ननवगााच्मा वाश्न्नध्मात याशण्माची वंधी शभऱारी. ननवगााच्मा 
वाश्न्नध्मात अवताना भुरांभधीर ननयीषणळक्ती, कुतूशर आणण प्रमोग कयण्माची लतृ्ती 
आऩोआऩ वलकशवत शोत.े  त्मांना शभऱारेल्मा स्लातंत्र्माचा त्मांनी ऩुयेऩूय आनंद घेतरा. ऩुढीर 

काशी बागात भुरांनी प्रत्मष काभ कयत अवताना शरहशण्माच ेआणण लाचण्माच ेकौळल्म कवे 

आत्भवात केरे आणण त्मांच्मातीर ननशभानतषभतचेा कवा वलकाव झारा शे आऩण ऩाशणाय 

आशोत.  

शजायो लऴांऩावून बायतीम तत्त्लसान शे ऩूणाऩणे कभाालय आधारयत आशे.  अंनतभ वत्माचा 
ळोध घेण्मावाठी पायच थोड ेरोक वंवायत्माग करून ध्मानधायणा कयण्मावाठी गुशेत जाऊन 

याशतात. ऩयंतु गशृस्थाश्रभात रोकांना काभ कयालेच रागत.े  काभ कयत अवतानाच अंतभुाख 

शोऊन आऩल्मा बाल-बालना, लतृ्ती, नातवेंफंध, वलचाय, काभातीर कौळल्म, ननशभानतषभता 
मांच्माकड ेरष देतानाच वत्माचा ळोध घ्मामचा अवतो. आऩरा जय देलालय क्रकंला फौद् धभााच्मा 
वंदबाात ‘धभाालय’ वलश्लाव अवेर, तय आऩल्मारा कोणतशेी काभ भनाऩावून, रषऩूलाक आणण 

आनंदाने कयामच ेअवत ेआणण त्माचा ऩरयणाभ देलालय क्रकंला ‘धभाालय’ वोडून द्मामचा अवतो. 
जयी त्माच ेळोऴण झारे तयी देलालय/ धभाालय त्माचा वलश्लाव अवल्माने, प्रत्मेक भनुष्मप्राण्मात 

त्मारा देल हदवत अवल्माने तो त्मांची वेला कयत याशतो. शी काभाच्मा भाध्मभातून एक प्रकायची 
ध्मानधायणाच आशे. बायतात काभ कयत अवताना स्लत:च ेननयीषण कयण्माच्मा  ध्मानाच्मा 
अनेक ऩद्ती आशेत.    



भी जेव्शा भुरांना ‘उत्ऩादक काभात’ वशबागी करून घेण्माफाफत फोरतो, 
तवे्शा त्मांच्मा वाभाश्जक-आचथाक ऩरयश्स्थतीतून त्मांना फाशेय काढण्माचा एकच 

उद्देळ नवतो, तय त्मांनी ननवगााळी एकरूऩ शोऊन जगण ेशळकाले अवा एक 

आध्माश्त्भक उद्देळशी अवतो.   

ननशगााच्या शात्न्नध्यातीऱ शऴसण 

शळषकाने मा वला गोष्टींफद्दर फोराल,े ऩण केलऱ ळब्दांतून नव्शे, 

तय भाणवांच ेआणण ननवगााचशेी जग त्मारा प्रतीत व्शामरा शले... 
त्मांचा एकभेकांळी वंफंध अवतो. ननवगााचा ऱ्शाव केरा तय भाणूव 

त्माच्मा ऩरयणाभाऩावून वुटू ळकत नाशी, त्मात त्माचाशी ऱ्शाव शोतो. 
ळत्र ूशा कोणी दवुया नवून तो स्लत:च अवतो.  ननवगााळी आणण 

जगाळी एकोप्मान ेयाहशल्मान ेएक नलेच जग ननभााण शोते.  

जे. कृष्णमूती, 

ऴालाांना ऩत्र े-२  

ऴेतीळर आधाररत शऴसण शा एक भशान अनुबल शोता. जणू काशी गाण्मातून आणण 

नाचण्मातून आम्शी फऱ्माच गोष्टी शळकरो.  भुरांना शळस्त कोण रालेर, शळकण्माकड ेत्मांनी 
कवे रष द्मामरा शले, आणण घयच्मा बाला-फहशणींना त ेकळी काम भदत कयतीर अळा 
प्रश्नांची भरा काऱजी लाटत शोती.  

फंधने, लागणुकीच ेननमभ, शळस्तीच ेननमभ... मा कळाचीच भुरांच्मा अभ्मावारा आणण 

शळकण्मारा गयज ऩडरी नाशी. त्मानंतयच त्मांना शळस्त राग ूळकरी.   

ऴेतीळर आधाररत शऴसणाचा प्रयोग शा भुख्मत: भुरांना आऩण ननवगााचा एका बाग 

आशोत अवे लाटाले आणण त्मांची ननवगााळी जलऱीक व्शाली मा दृष्टीने वुरू कयण्मात आरा 
शोता. आम्शी त्मात आणखी दोन उहद्दष्टे ठेलरी. एक, ळायीरयक श्रभावलऴमी पे्रभ ल आदय 

ननभााण व्शाला, आणण दोन, ळाऱा आत्भननबाय फनाली. शी उहद्दष्टे वाध्म झारी अवोत ला नवोत, 

ननवगााच्मा वाश्न्नध्मात शळकणे भशत्त्लाच ेशोत.े ऴेतीळर आधाररत शऴसण ऩालवाळ्मानंतय 

तीन भहशन्माऩमतं चार ूयाहशरे. भुरांनी ळाऱेच ेदोन ताव प्रत्मष प्रमोगातून सान 

शभऱलण्मावाठी ळेतात काभ केरे. आदल्मा हदलळी काम केरे माची चचाा दवुऱ्मा हदलळी लगाात 

कयण्मात मेत अवे. मात नांगयणे, फी ऩेयणे, ऩाण्माच ेशौद फांधणे, खतांचा लाऩय, तण काढणे, 

काऩणी लगैयेचा वभालेळ शोता... ळेतीच्मा काभातून त्मांना तरेगु, वलसान, गणणत तवेच 

चचत्रकरा, वंगीत आणण नाट्म लगैये शळकण्मावशी भदत झारी.  त्मांच्मातीर ननशभातीषभतरेा 
मातून ऩुयेऩूय लाल शभऱारा.   

भुरांनी उत्ऩादक काभात, आलश्मक ती कौळल्मे शळकण्मात, वलिी कयण्मात आणण 

ळाऱेरा स्लमंऩूणा फनलण्मात बाग घेतरा. शळषणाच्मा मा प्रमोगातून भुरांना खऱ्मा जगाची 
ओऱख शोण्माव आणण इतयांफयोफय वभन्लमाने काभ कयणे शळकण्माव भदत झारी.  मातून 

व्मक्ती, वभाज आणण ननवगा मातीर नात ेरषात मेत.े  

मा प्रमोगाच्मा तीन ऩामऱ्मा शोत्मा.  प्रत्मेक स्तयालय वलद्माथॉ ननयीषण ल  प्रमोग करून 

अभ्माव कयतात आणण त्मालय चचााशी कयतात.   

ळाऱेच्मा ळेतात एका एकयात भका (एकदर धान्म), अध्माा एकयात बेंडी आणण अध्माा 
एकयात काकडीच ेलेर रालण्मात आरे शोत.े तण काढणे, काऩणी मावायख्मा ळेतातीर 

काभावलऴमी भुरांनी तरेगु ल इंग्रजीच्मा लगाात गाणी शरहशरी.  ळेतकऱ्मांच्मा भुराखती घेऊन 

त्मालरून गोष्टी शरहशल्मा. ळेतीच्मा काभावलऴमीचा एक कोळशी त्मांनी तमाय केरा.  



वलसानाच्मा लगांभध्मे जभीन, भाती, ळेतीची अलजाये, खत,े यावामननक खत ेलगैये 

वलऴमांलय त्मांनी ननफंध शरहशरे.  गणणताच्मा तावारा आरेख, आकडलेायी, टक्केलायी, 
प्रभाण, नपा ल तोटा लगैयेंचा अभ्माव केरा. कराकौळल्माच्मा लगाात भुरांनी भोठारी 
चचत्रे काढरी. भातीची खेऱणी तमाय केरी, लाऱलरेल्मा झाडांचा एक वंग्रश देखीर तमाय 

केरा.  अळा प्रकाये ननवगाच आभच ेऩाठ्मऩुस्तक फनरा. एखादे भेरेरे घुफड क्रकंला भेरेल्मा 
खायीची अंतगात इंहद्रमे भुरांना दाखलरी तवे्शा त्मांच्मा आश्चमाारा ऩायालायच याहशरा 
नाशी.  त्माचप्रभाणे ळेतातीर ननयननयाळ्मा प्रकायची झाड,े ऩळु-ऩषी, क्रकड ेलगैयेंचीशी 
त्मांनी भाहशती करून घेतरी.   

भानली नाती, भाणूव ल ननवगा मांच्मातीर नात ेननयननयाळ्मा प्राण्मांची जीलनचिे 

अळा अनेक गोष्टींफाफत आम्शी भुरांळी गप्ऩा भायत अव.ू प्रदऴूण, ननवगााचा ऱ्शाव 

मांचीशी आम्शी ववलस्तय चचाा केरी.  ननवगााचा नाळ म्शणजे आऩल्मारा भारून 

टाकण्मावायखेच आशे... ऩुयेळा काऱाने आणण प्रमोगांतून भुरांना शे वत्म चांगरे वभजरे.  

ऩयंतु झाडांना दगड भायणे शे नेशभीच शोत अवे. ळेतात गेल्मालय उवाची चोयी शोतच 

शोती. अवे अवूनशी आऩण ऩाठ्मऩुस्तकातून न शळकता ननवगााकडूनच शळकत आशोत शे 

भुरांना चांगरे वभजरे शोत.े भश्ल्रकाजुान वायख्मा भुरांना त्मांच्मा ननफंधांचा लगाात 

अभ्माव केरा जातो शे ऩाशून आश्चमााचा धक्काच फवत शोता.   

फयेच ऩरयश्रभ, मोग्म ल चांगरा वलचाय, अनुबल मा वलांना वायखेच भशत्त्ल देणे  

आणण भुरांना नला वलचाय ल लतृ्ती देणे शा ळेतीलय आधारयत शळषणाच्मा प्रमोगाचा 
एकभेल उद्देळ शोता.   

ऴेतीननष्ठ शऴसणाचा प्रयोग  

‘ऩभााकल्चय’ मा ळब्दाचा अथा आशे ‘कामभ हटकणायी’ क्रकंला ‘ळाश्लत ळेती’.  मात लेगलेगऱी 
वऩके घेण्माव प्रोत्वाशन हदरे जात.े  मोजनाफद् वेंहद्रम ळेती म्शणजे ‘ळाश्लत ळेती’. मोजनाफद् 

ळाश्लत ळेतीच्मा ऩद्तीत अनालश्मक श्रभ कभी शोतात. अळी ळेती कयणाया ळेतकयी वूमाप्रकाळ, लाया 
आणण ऩालवाच ेऩाणी अळा नैवचगाक ऊजाास्रोतांचा ऩरयणाभकायक ऩद्तीने उऩमोग करू ळकतो.  मा 
ऩद्तीने झाड,े वऩके, बाजमा, ळेतालयीर ऩळु-ऩषी, प्राणी मांच्मावोफत एकोप्माच ेनात ेननभााण करू 

ळकतो जमामोगे वलांनाच आऩल्मा अश्स्तत्लावाठी एकभेकांची भदत शोऊ ळकत.े शी ऩद्त 

कोणत्माशी ऩरयश्स्थतीत आणण स्थाननक लातालयणात लाऩयता मेत.े  त्मातून ळेतकऱ्माच ेकुटंुफ 

स्लमंऩूणा शोऊन इतयांनाशी आत्भननबाय फनण्माव भदत करू ळकत.े   

वेंहद्रम ळेतीच्मा प्रकल्ऩात चगयीऩुष्ऩ (ग्रामयीशवडडमा) वायखी नत्रलामू (नामरोजन) च े

जशभनीतीर प्रभाण लाढलणायी झाड ेळेताच्मा फांधालय रालता मेतात. शी झाड ेकेलऱ जशभनीतीर 

नत्रलामू धरून ठेलतात इतकेच नव्शे, तय जशभनीराशी त्मांच्मा ऩानांच ेअच्छादन शभऱत.े अळा 
फांधाभुऱे ल झाडांभुऱे जशभनीची धूऩ योखता मेत ेआणण जशभनीतीर आद्राता देखीर हटकलता मेत.े 

ळेतजशभनीत ननयननयाऱी वऩके घेण्माची ऩद्त याफलता मेत.े नेशभी तचे एक ऩीक घेण्माऐलजी 
कोणत्माशी प्रकायच्मा जशभनीत ननयननयाऱी वऩके घेण्माव प्रोत्वाशन हदरे जात.े भवूय, नाचणी आणण 

जलायी शी वऩके एकाच लेऱी एकत्रत्रतऩणे घेता मेतात.  प्रथभ लेरालयीर उत्ऩादनाची काऩणी शोत.े 

वाभन्मत: लेरालयीर वऩके ४५ त े६० हदलवात तमाय शोतात.  त्मानंतय जलायी क्रकंला बुईभूग मावायखे 
भुख्म ऩीक काढरे जात.े  वलाात ळेलटी भवूय काढरे जातात. मा वऩकारा जास्त हदलव रागतात 

आणण त्माची उंचीशी भुख्म वऩकाऩेषा जास्त अवत.े मा तीन प्रकायच्मा वऩकांभुऱे कुटंुफाच्मा गयजा 
बागतात आणण भजुयांना काभशी शभऱत.े ननयननयाऱी वऩके एकत्रत्रतऩणे घेण्माभुऱे क्रकडीची वभस्मा 
कभी शोत ेआणण जशभनीची वुवऩकताशी लाढत.े मा वऩकांभध्मे झेंडू आणण औऴधी लनस्ऩती देखीर 

रालता मेतात. त्मांच्माभुऱे कीड आणण तणशी कभी शोतात. ळेतात जमा फाजूने लाया मेत अवेर, त्मा 
फाजूच्मा फांधालय भोठी झाड ेरालतात. भोठ्मा झाडांच्मा वभोय दवुऱ्मा यांगेत रशान झाड ेरालतात. 

नतवऱ्मा ओऱीत झुडुऩे रालतात. म्शणजे मा झाडांभुऱे जून ल जुरै भहशन्मातल्मा जोयदाय लाऱ्मारा 
प्रनतफंध शोतो आणण लाऱ्माने शोणाये वऩकाच ेनुकवानशी टाऱता मेत.े वाभान्मत:  ऩेरूवायखी पऱझाड े

फांधालय रालतात. म्शणजे ळेतकऱ्मांना आणण त्मांच्मा भुरांना लऴाबय ननयननयाऱी पऱेशी शभऱतात. 

जमा हठकाणी जशभनीरा उताय अवेर, तथेे एका रशानवे तऱे क्रकंला ऩाणी अडलण्मावाठी एका फंधाया 
फांधतात म्शणज ेजशभनीतीर ऩाण्माची ऩातऱी लाढत ेआणण जनालयांच्मा ऩाण्माचीशी वोम शोत.े   



वेंहद्रम ळेतीच्मा ऩद्तीची शी एक वाधी अळी रूऩयेऴा आशे. मा वलवलध-अंगी आणण 

एकाश्त्भक ळेतीच्मा मोजनेभुऱे जभीन आणण ऩमाालयण मांच्माकड ेअचधक रष देऊन 

त्माची जफाफदाय ऩद्तीने काऱजी घेतरी जाईर. त्मातून भनुष्म आणण ननवगा मांच्मात एक 

ऩयस्ऩयऩूयक नात ेननभााण शोईर. वंऩूणा आमुष्माराच माने एक नैवचगाक आमाभ शभऱून 

त्माचा वलकाव शोईर.   

‘ऩाच्चा वारे’ आणण ‘चचट्टी फाडी’त भुरांनी त्मा लऴॉच्मा त्माच शंगाभात ळेतालय काभ 

केरे. त्मांच्मा काभाच्मा अनुबलालरून ननवगा आणण ळेती मांच्मातीर वंफंध जाणून घेण्माचा 
त्मांनी कवोळीने प्रमत्न केरा. मा जाणीलेच्मा आधाये आधुननक ऩद्तीच्मा ळेतीच्मा 
चांगल्मा ल लाईट ऩरयणाभांची त्मांनी चचाा केरी. भुरांनी नांगयण्माच्मा काभात बाग घेतरा 
नाशी. ऩयंतु त्मांनी ऩेयणी केरी, तण काढरे, ऩाणी हदरे, टोऱधाडी आल्मालय औऴधाची 
पलायणी केरी आणण अखेय वऩकाची काढणीशी केरी. शळषकांनी तमाय केरेल्मा 
तक्त्मांनुवाय त्मांनी मोग्म लेऱी ननयननयाळ्मा काभात बाग घेतरा.   

प्रत्यस ननररसणाचे तक्ते: 
शळषकांनी प्रत्मष ननयीषणाची नोंद करून ठेलण्मावाठी तक्त ेतमाय केरे ल त्माच्मा 

प्रती वला वलद्माथ्मांना हदल्मा. त्मानुवाय भुरांनी ऩट्टीच्मा वशाय्माने वऩकाच्मा योजच्मा 
लाढीची भोजणी करून ती शरशून ठेलरी, ताऩभाऩकाद्लाये दययोजच्मा ताऩभानाची नोंद 

केरी, ऩजान्मभाऩकाच्मा वशाय्माने ऩालवाची नोंद केरी... मा तक्त्मांलरून भुरांना लगाात 

वलसान ल गणणत शे वलऴम शळकण्मावशी भदत झारी. मातून फायकाईने ननयीषण कयणे, 

ननवगााच्मा वाननध्मात प्रत्मष काभ कयणे अळा अनेक कौळल्माचा वलकाव झारा आणण तो 
देखीर भजेने! आऱव आणण झोऩाऱूऩणा आऩोआऩ ननघून गेरा.  

मुऱाखतीांची शत्र:े  

शळषकांनी भुराखतीच ेलेऱाऩत्रक फनलरे शोत ेत्माप्रभाणे भुरे जोड्मा करून 

ळेतकऱ्मांना बेटरी, त्मांना प्रश्र्न वलचारून ऩायंऩारयक आणण आधुननक ळेतीच्मा ऩद्तींची 
खूऩ भाहशती शभऱलरी. त्मातून भुरे  बीती आणण राजाऱूऩणातून फाशेय ऩडरी, त्मांच्मात 

वंलाद-कौळल्म वलकशवत झारे आणण ऩायंऩारयक ल आधुननक ळेतीची तंत्रे वभजून घेण्माचा 
अनोखा अनुबल शभऱारा.   

शांग्रष: 

शळषकांनी भुरांना ननयननयाळ्मा प्रकायची भाती, चचखर, दगड, त्रफमाणे, झाडांच्मा 
वारी, ऩाने ल पुरे अवरेल्मा रशान पांद्मा, कणवे, ऩक्षमांची घयटी, वऩवे, शाड ेअळा लस्तू 

जभलण्माव भदत केरी. मा वंग्रशाद्लाये आजूफाजूचा ऩरयवय वभजून घेण्माव भोठीच भदत 

झारी.  भुरांनी आनंदाने मा वला गोष्टी चचकटलून कुतूशराने अनेक तक्त ेतमाय केरे आणण 

लगाात त्मांची चचााशी केरी.  

इतर ऴेताांना भेटी ळ ननरीसणे 

शळषक आणण भुरे जलऱऩावच्मा ळेतांलय गेरी आणण त्मांनी ननयननयाऱी वऩके 

रालण्माच्मा प्रमोगांच ेतवेच वेंहद्रम ळेती आणण आधुननक ऩद्तीची ळेती मांच्मातीर 

पयकांचाशी  अभ्माव केरा. ळेतकऱ्मांना बेटून त्मांच्मा भुराखतीशी घेतल्मा. त्मातून त्मांना 
व्माऩायी वऩके  आणण वेंहद्रम ळेतीच्मा पामद्मांच ेएक वंऩूणा चचत्र उबे कयता आरे.  

ळेतीच ेशळषण शा देखीर एक व्मलवाम आशे. भुरांना केलऱ वेंहद्रम ळेतीच्मा ऩद्ती 
अभ्मावऩूणा यीतीन ेशळकलणे शा मा प्रमोगाचा भुख्म उद्देळ नव्शता. ऩयंतु, ळैषणणक प्रक्रिमेची 
काभाळी वांगड घारणे आणण ‘शळषणाची’ मोग्म अळी व्माख्मा फनलणे शे माभागीर खये 

उहद्दष्ट शोत.े   



यवामनळास्त्र: खते, 

कीटकनाळके, 

कचऱ्माऩावून खत 

फनलणे लगैये. 

ऴतेीळर आधाररत 

ऴसैणणक प्रकल्ऩ 

लनस्ऩतीळास्त्र: 

त्रफमांची लाढ, 

परीकयण लगैये 

बाऴा: रोककथा, 
लाऩयातीर ळब्द 

इनतशाव: ऩायंऩारयक ल 

आधनुनक ळेतीची तंते्र 

बूगोर: जभीन, ऋतु, 
ऩाण्माची ऩातऱी लगैये 

वभाजळास्त्र: 

वभाजाची यचना, 
अस्ऩशृ्मता, गरयफी 

लगैये 

अथाळास्त्र:  

गुंतलणूक, उत्ऩन्न, 

फाजाय, काभगाय, 

स्लमऩंणूाता 

ळेतीलय आधारयत 

उद्मोग: ळुऩारन, 

कोंफड्मा ऩाऱणे, 

भध लगैये 

करा ल कौळल्मे: 

यांगोळ्मा, चचत्रकरा, 
भातीकाभ, 

फाशुल्मांची वजालट 

लगैये  

वंस्कृती: 
ऩायंऩारयक वण, 

उत्वल लगैये 

गणणत: लजने ल भाऩे, 

आरेख, षेत्रपऱ, 

आकडेलायी लगैये 

जीलळास्त्र: 

नवैचगाक ल 

वंकयीत उत्ऩादने 

ऩमाालयण: 

अन्नवाखऱी, 
दषु्काऱ, चिीलादऱे, 

जगंरे लगैये 

ऩदाथावलसान: 

अलजाये, मतें्र, 

ऩऩं लगैये 

प्राणीळास्त्र: ऩषी, 
प्राणी, कीटक, 

क्रकटकनाळके, 

जीलनऩट लगैये 

बाऴा वलऴम: (वाहशत्म) 

तण काढताना म्षणायची गाणी 
तण काढताना, भऱणी कयताना म्शणतात तळी रोकगीत ेभी चचचंचे्मा झाडाखारी म्शणत 

शोतो. भाझा आलाज काशी चांगरा नाशी. ऩयंतु भुरांची गाण्मातीर ताराळी ओऱख शोऊन त्मांना 
त्मात यव लाटाला अवा भाझा प्रमत्न शोता.  

एक रोकगीत भी पळ्मालय शरहशरे, त्मा गाण्माचं लतृ्त आणण छंद, प्रत्मेक ओऱीतीर 

ळब्दारंकाय त्मांना वभजालून वांचगतरे आणण प्रत्मेक ओऱीतीर मभक आणण तार देखीर दाखलरा. 
रोकगीतात प्रत्मेक ओऱीच्मा अखेयीव काशी त्माच अथााच ेळब्द देखीर नव्माने घारता मेतात, त े

देखीर भुरांना वभजालून वांचगतरे.  अंगाईगीत, बजन, पे्रभगीतं, आणण काशी गूढ रोकगीतं 
भुरांच्मा  ओऱखीची अवतात.   

भुरांना शे वभजरेरं नाशी शे भाझ्मा रषात आरे. भस्तान आणण भश्ल्रकाजुान जशभनीलय 

येघोट्मा काढू रागरे.  

भग भी भुरांना गाण्माची एक एक ओऱ तमाय करून भरा वांगामरा वांचगतरे, म्शणजे वलांच े

शभऱून एक गाणे तमाय शोईर. प्रत्मेक भुराने भागल्मा ओऱीळी वुवंगत अळी एक ओऱ फनलामची 
शोती.  

तोऩमतं कालळ्माने एक घुफडाचं वऩल्रू ऩकडरं शोतं! घुफडाची इतय वऩल्रं भग एका वलचचत्र 

आलाजात भोठ्मान ेओयडू रागरी. वगऱी भुरं भाना लय करून तो ओयडा ऐकू रागरी. जमान ेथोडा 
वलचाय करून धडा ऩयत वुरू केरा.  

प्रत्मेकाने एक एक ओऱ तमाय केरी. त्मा ओऱींच ेलतृ्त आणण तार जभलण्मावाठी भी भुरांना 
भदत केरी. वगळ्मा वूचना वलचायात घेऊन भुरांनी गाण्माचा एक आयाखडा तमाय केरा. ऩण 

ळांतावायख्मा तीन भुरांनी भात्र गद्म लाक्मेच केरी.  त्मांनी लतृ्तातीर ओऱीचा आणण मभकाचा 
वलचायच केरा नव्शता. भग त्मातीर काशी ळब्द फदरून आणण काशी नले घारून भी त्मा लाक्मांच्मा 
गाण्माच्मा ओऱी फनलल्मा. ऩण भी शे ळब्द फदरण्मावाठी वलळेऴ प्रमत्न केरा नाशी. भी भुरांनाच 

मोग्म त ेळब्द ळोधामरा आणण जुन्मा ळब्दांच्मा जागी घारामरा वांचगतरे, कधी कधी भी त्मांना 
चाय ऩाच ळब्द वुचलरे आणण त्मा लतृ्तात आणण तारात फवेर अवा शला तो ळब्द ननलडामरा 
वांचगतरा. दोन्शी फाजूंनी चाररेरा शा एक ळोध शोता. अखेय वला भुरांनी शभऱून एक गाणं तमाय 

केरं. त ेऩूणा झाल्मालय भी शाताच्मा फोटांनी चुटक्मा लाजलत त ेगाणं म्शटरं! त्मानंतय भात्र त्मा 
गाण्मातीर मभक आणण तार भुरांच्मा रषात आरे. त्मांना आश्चमा लाटरे! आता गाणं शरहशण्माचं 

एक नलीनच कौळल्म त्मांनी आत्भवात केरं शोत!ं  



शे प्रात्मक्षषक झाल्मालय भी भुरांना वांचगतरं, “उद्मा आऩल्मारा भक्माच्मा ळेतातरं तण 

काढामचं आशे. आऩरे कष्ट वलवयण्मावाठी आऩण गाणी म्शणणाय आशोत. आऩल्माकडची भोठी भाणवं 
तण काढताना गाणी म्शणामची. लास्तवलक, वगऱीच रोकगीतं काभ कयता कयता तमाय झारी... काभ 

आणण गाणी काशी लेगऱी नाशीत. तुम्शी अळी ‘तण काढतानाची’ काशी गाणी तमाय करू ळकार का?” 

भुरं जाऊ रागरी. भी ऩयत एकदा म्शणारो, “जेव्शा आऩण काशी शरहशतो, यंगलतो क्रकंला काशी इतय 

काभ कयतो, तवे्शा आधी काशी षण थोड ेचचतंन कयाले रागत.े आऩल्मारा जय तण काढण्मावाठी गाणं 

शलं अवेर, तय भक्माच्मा ळेतावभोय फवून थोडा लेऱ भनन कयालं रागेर, भगच आऩल्मारा गाणं 

वुचरे...”  

वलजमा आणण वुधीय ध्मानात भग्न झारे.  

भुरांनी गाणी शरहशरी! त्मात ळुद्रेखनाच्मा चुका शोत्मा. ऩण गाणी शरहशण्मातल्मा कल्ऩना 
आणण तार आता त्मांना वभजरा शोता. प्रत्मेक लेऱी वलचाय करून आऩल्मा बालना त्मांनी भोकऱेऩणाने 

गाण्मात भांडल्मा. भरा त्मांचा खया अशबभान लाटरा... भाझ्मा भुरांनी गाणी यचरी शोती!  
आऩण केलऱ भुरांनी काम शरहशरंम, कवं शरहशरंम शेच ऩाशू ळकतो अवं नाशी, तय भुरांची 

माभागची भानशवकता, त्मांच्मा कुटंुफाची ऩरयश्स्थती, आचथाक अडचणी आणण इतय अनेक अनेक फाफींच े

मात प्रनतत्रफफं हदवून मेत.े  

“मा फामांनो, तण काढामरा मा! 
फाप्मानो, तुम्शीशी तण काढामरा मा! 
मा फाफांनो, यांगा कयामरा मा!  
फाफांनो, कारले फनलामरा मा!  
फामांनो, तुम्शी ऩेयणीरा मा!  
फाफांनो, तुम्शी खत द्मामरा मा!  
फामांनो, तुम्शी तण काढामरा मा! 
फाप्मानो, तुम्शी जंतुनाळकं पलायामरा मा!  
फामांनो, तुम्शी धान्माची काऩणी कयामरा मा!  
मा फाफांनो, धान्म ऩोत्मात बयामरा मा!  
ऩोती बया आणण गाडीत चढला!  
गाड्मा बया आणण ऩैवे शभऱला! 
ऩैवे शभऱला, भग त ेआऩण वगऱे लाऩरू!  

वगऱे शभऱून भजेत याशू!”  

जंगरी, लम लऴे ११. 

जंगरीचं गाणं शे चांगल्मा गाण्मांऩैकी एक शोत.ं त्माच्मा गाण्मात त्माने ळेतीच्मा काभांचा 
मोग्म तो िभ भांडरा आशे, ऩुरुऴांनी आणण भहशरांनी कयालमाच्मा काभांची वलबागणी देखीर केरी 
आशे. आणण अखेयीरा त्माने नपा लाटून घेऊन आनंदाने, ळांतीत याशण्माची इच्छा देखीर व्मक्त 

केरी आशे.  तो पक्त ११ लऴांचा आशे. शे ‘लाटून घेण्माची’ कल्ऩना केलऱ ओठालयच ेळब्द नाशीत, 

ऩण त्माची गरयफी, कुटंुफाच्मा आचथाक अडचणी, मांभधून शी ‘लाटून घेण्माची’ कल्ऩना त्मारा 
वुचरी आशे.  

जे कोणी ‘चांगल्मा’ ळाऱेत शळकतात, त्मांच्मात शी बालना मामरा शली.  धभाननयऩेषता, 
वभाजलाद आणण एकोऩा शी नीनतभूल्मे वशज शळकलता मेतीर. ऩण, मा बालना भुरांभध्मे लाढीव 

कळा रालता मेतीर? त्मा आऩण शोऊन ओऱखून त्मा त ेवजृनात्भक ऩद्तीने व्मक्त  कळा काम 

करू ळकतीर? आणण त ेत्माचा लाऩय कवा काम कयतीर? केलऱ नीनतभूल्मे शळकलणे ऩुयेवे नाशी.  
त्मांचा प्रत्मष जीलनात उऩमोग कयता आरा ऩाहशजे. धभाननयऩेषता, वभाजलाद आणण रोकळाशी  
तवेच भानली भूल्मे मांची गयज त्मांना स्लत:रा जाणलामरा शली...  

कल्माणी मा ळाऱेतल्मा एका शळक्षषकेने जंगरीच्मा कवलतरेा चार रालरी आणण वलाजण त े

गाऊ रागरो, केलऱ ळेतातीर तण काढतानाच नव्शे, तय यस्त्मालरून जाता-मेता, वगऱीकडचे! 

जलऱ जलऱ दोन भहशने त्माने आम्शारा लेडच रालरे शोत.े..  

“तण काढा ये               तण! 

ळेतात घुवरंम ये            तण! 

झाडांना ऩाणी नाशी शभऱत ये   तण!  

वऩकं लाढत नाशीत ये         तण!  

द:ुख शोतंम ये              तण! 

ऩाठ दखुतीम ये             तण!  

रोकांचं नुकवान ये           तण!  

लाढू नकोव ये               तण!  

आम्शारा वुखात ठेल ये        तण!”   

वलजमा, ११ लऴे  
११ लऴांच्मा यलीने नेशभीच्मा ऩद्तीने आमुष्माचा वलचाय केरा: 
“हशयव्मा ळेतातरं तण काढा 
फामका ऩुरुऴ वगऱे मा!  
ळेतकऱ्मांनो मा! रोकांनो मा! 
काभ कयत कयत जगूमा! 
ळेतकऱ्मांनो मा!”  



कल्माणीने तण काढण्माच्मा मा वगळ्मा गाण्मांना चारी रालल्मा आणण भुरांकडून 

त्मांचा वयालशी करून घेतरा.   

ळेतात काभ कयणे, शळकलणे आणण ननशभाती मा लेगलेगळ्मा गोष्टी नाशीत, तय 

त्मांचा एकभेकांळी जलऱचा वंफंध आशे, त्मा एकभेकांळी ननगडीत आशेत.  

भावा वळवय:  

ऴेतीचा ऴब्दकोऴ 

ळेलयीच्मा झाडालय ऩोऩट जभून आलाज कयत आशेत. आभच्मा लगााकड ेनतचंशी रष आशे 

अवं कोक्रकऱा चचकूच्मा झाडालरून भधून भधून वांगत ेआशे.  एकभेकींना ऩकडण्मावाठी 
ऩऱणाऱ्मा खायी भुरांऩमतं आल्मा आणण घाफरून ऩऱून गेल्मा. ळेतात लांगी, ळेंगा लगैये 

तोडामरा आरेल्मा काभगाय भहशरा आऩवात गप्ऩा भायत आशेत. ळाऱा वोडून, आजूफाजूचं 

वगऱं लातालयण ळांत आणण गंबीय आशे!  

भी भुरांना म्शणारो, “आऩल्मारा ळेतीशी कयामची आशे आणण त्माफयोफय इतय वगऱे 

वलऴमशी शळकामच ेआशेत. म्शणून भरा लाटतं की ळेतीच्मा काभात लाऩयण्मात मेणाये वगऱे 

ळब्दशी आऩण शळकरे ऩाहशजेत. बुईभूग, बात, बेंडी, वलड्माची ऩानं.... गालातरे ळेतकयी जी 
काशी वऩकं घेत अवतीर, त्मावाठी आऩरे ळेतकयी जे ळब्द लाऩयतात, त्मांची आऩण एक मादी 
कयामरा शली.  अळी मादी झारी, की भग आऩण एक ‘ळेतीचा ळब्दकोळ’ तमाय करूमा. 

भुरांच ेआम्शी तीन गट केरे.  एक गट व्शयांड्मात गेरा. दवुया गट चचचंचे्मा 
झाडाखारी जभरा. ळेलटचा गट चचकूच्मा झाडाखारी जभरा. भी ळाऱेच्मा ऩामऱ्मालय 

जाऊन फवरो.  भधून भधून एखाद्मा गटातरी एकेक भुरं त्मांच्मा ळंका वलचायामरा 
भाझ्माकड ेमेत शोती.  

प्रथभ भुरांनी त्मांना भाहशत अवरेल्मा वला ळब्दांची एक मादी केरी. गटातीर वलांनी 
भग त ेळब्द ळेतीळी वंफचधत आशेत की नाशी माची चचाा केरी.  काशी लेऱा त्मांनी ळेतात 

काभ कयणाऱ्मा भहशरांचाशी वल्रा घेतरा. ळाऱा वुटल्मालय घयी जाऊन त्मांनी आऩल्मा 
आई-लडडरांनाशी वलचायरं आणण त्मानंतय ऩल्रीऩाडूभधीर ळेतकयी वाभान्मत: 

ळेतीवंदबाात लाऩयतात अळा १५० त े२०० ळब्दांची मादी तमाय केरी.   

अवे ळब्द जभलल्मालय भी त्मांना आणखी एक काभ हदरे. “आऩल्मा गालात 

ळेतीवंफंधी लाऩयरे जाणाये ळब्द तुम्शी जभलरे आशेत. शे काभ चांगरे केरे आशेत. ऩण 

आऩल्मारा मा ळब्दांचा अथा भाहशत अवामरा शला. ऩहशल्माने तुम्शारा भाहशत अवरेरा 
अथा शरशा. भाहशत नवेर तय ळब्दकोळाची भदत घ्मा. काशी लेऱा एका ळब्दाच ेअनेक अथा 
अवतात. त ेवला अथा शरशा. ळब्दकोळात जय तो ळब्द शभऱारा नाशी, तय तुभच्मा घयच्मांना 
वलचाया.”  

आता भुरे ननघून न जाता भाझ्माजलऱ मेऊन फवरी. त ेतीन गट करून फवरे. 

ळब्दकोळ ऩाशताना त्मांना अनेक ळंका आल्मा. काशी ळब्द शरहशताना वलनोदी लाटत शोत,े त े

शरहशताना भुरे शवत शोती.   

भस्तान, नागयाजू, भश्ल्रकाजुान आणण जंगरी भुरींना काशीतयी टोऩणनाले देऊन 

चचडलत शोत.े भुरी भग चचडत शोत्मा.  भग भुरीशी भुरांना नाले देऊन ओयडू रागल्मा, 
“भस्तान! भस्तान! ए रशानवा फैर!” “नागयाजू! नागयाजू! ए वाऩ!” त्मा भाझ्माकड ेमेऊन 

तिाय कयामच्मा आणण कधी तय यडू रागामच्मा...  

एक भुरगा दोन्शी ऩाम ऩवरून त्माच्मालय ऩुस्तकं ठेलून शरहशतो; एक भुरगा एक ऩाम 

ऩवयतो आणण दवुऱ्माची घडी घारतो; एक भांडी घारून फवतो; एखादा न शरता स्तब्ध 

अवतो; एखादा फडफड कयतो, शवतो; कोणीतयी दवुया गट काम कयतो आशे त ेऩाशामरा 
जातो आणण मेताना कोणारा तयी टऩरी भारून मेतो; कोणीतयी एखाद्मारा नाल देऊन 

चचडलतो. ऩण तयीशी वलाजण भोठारे ळब्दकोळ घेऊन ळब्दांच ेअथा ळोधत आशेत आणण 

आऩल्मा लशीत शरशून घेत आशेत! 



आता त्मांच्माकड ेळब्दांच ेअथा देखीर आशेत. फशुतके अथा त्मांनी स्लत:च्मा 
अनुबलातून शरहशरे आशेत. आता आम्शी नतवऱ्मा टप्प्मालय आरो आशोत.  

आता भी शे ळब्द त्मांना खऱ्मा ळब्दकोळाप्रभाणे लणाानुिभे शरशामरा वांचगतरे.  

एका आठलड्माच्मा ऩरयश्रभानंतय ळेतीत लाऩयरे जाणाये ळब्द भुरांच्मा चांगल्मा 
ओऱखीच ेझारे. त्मांना ळब्दांभधीर पयक, त्मांचा ऩयस्ऩय वंफंध, त्मांच्मातीर तार 

वभजरा. बाऴेतीर ळब्दांच ेभशत्त्ल त्मांच्मा रषात आरे, त्मांच्मा शरखाणातीर वौंदमा 
वभजरे, त ेळब्द आता भजेन ेलाऩरू रागरे. शवत-खेऱत, गाणी गात, बांडत, चचडलत 

अवताना त्मांचं ळब्दांळी नात ंजुऱरं...  

ळेलटी भी त्मांना म्शटरं, “प्रथभ तुम्शी ळब्दांची मादी तमाय केरीत, भग त्मांचा अथा 
गोऱा केरात. आता प्रत्मेक ळब्दारा मोग्म अवं चचत्र काढता मेईर का? उदाशयणाथा, ‘वलऱा’ 
म्शटरं की तुम्शारा त्माचं एका रशानवं चचत्र काढता मेईर का? तवंच ‘वऩकाची काऩणी’ 
म्शटरं की त ेदाखलणायं एका छोटंवं चचत्र काढरं तय... काशी ळब्दांवाठी तुम्शारा एखादं 

दृश्म काढालं रागेर. तुम्शी जभलरेल्मा ळब्दांवाठी ळक्म तलेढी चचत्रं काढामचा प्रमत्न कया.  

भी त्मांना दोन इंच रंुदीच ेकागदाच ेतुकड ेहदरे. दोन हदलव त्मांनी फयेच ऩरयश्रभ करून 

त्मांलय चचत्रे काढरी. जय त्मात काशी चूक झारी, तय त ेचचत्र त्मा ळब्दावाठी मोग्म आशे की 
नाशी माफाफत आम्शी चचाा कयामचो.  आता भुरांना ळब्द आणण त्मालयच्मा चचत्राचं नात ं

वभजरं.  

भी भुरांच ेआबाय भानरे.  भी आणखी एक आठलडा फयेच काभ केरे आणण भुरांनी 
काढरेल्मा चचत्रांवश एक वुंदय ‘ळेतीचा ळब्दकोळ’ तमाय केरा.   

आऩण स्लत: एक ळब्दकोळ तमाय केरा म्शणून भुरे खूऴ शोती.   

क्रकती ळाऱांभधीर भुरांना अळी वंधी शभऱत.े.. ळब्दांचा गंध, चल, स्ऩळा मातून 

ळब्दांचा अनुबल...?  

वळहान वळवय:  

डालीांच्या त्रबया आणण इतर त्रबया 

वगऱी भुरं तण काढामरा गेरी. त्मांनी कडुशरफं, चचचं, रयठे, भका आणण गलत मांची 
योऩं आणण अंकुय ओऱखरे आणण काढरे. ऩाच शभननटांतच त ेवला भाझ्माकड ेऩयत आरे 

आणण भाझ्माबोलती गोर करून फवरे.  

झाडालय कालऱे कका ळ स्लयात कालकाल कयत शोत.े चचभण्मांचा गाण्माचा वयाल चार ू

शोता.  नायऱाच्मा झाडालयच ेऩोऩट करकराट कयत शोत.े भधून भधून खायी मेऊन भुर ंकाम 

कयत आशेत त ेऩाशून जात शोत्मा.  आभच्मा फाजूच्मा चचचंचे्मा फनातून जाणाये काभकयी 
रोक आम्शी गोर फवून काम कयत आशोत त ेऩाशून ऩुढे ननघून जात शोत.े..  

भुरांनी ळेतातून जभलरेरे नभुने भी त्मांना व्मलश्स्थत ठेलामरा वांचगतरे. त्मांनी त े

जशभनीलय नीट रालून ठेलरे.  

ऩहशल्मांदा त्मांनी एक फी ठेलरं. त्माच्माळेजायी एक अंकुय आरेरं फी, नतवया िभांक 

शोता एक भुऱं अवरेरा भोड. चौथा शोता फी लयची टोऩी ऩडून गेरेरा अंकुय. त्माच्मा ळेजायी 
एक कोलऱे योऩटे, भग त्माशून थोड ेभोठे योऩ आणण ळेलटी शोत ेएक ऩूणा लाढरेरे, भुऱे आणण 

पांद्मा अवरेरे झाड. भाझी पायळी भदत न घेता त्मांनी वला मोग्म त्मा िभाने रालरे शोत.े   

भुरांवभोय भी ननयननयाळ्मा त्रफमा ठेलल्मा.  एका आठलड्माऩावून भी बात आणण 

हशयले लाटाणे एका फळीत लाढलत शोतो, आता त्मारा कोंफ आरे शोत.े..  



भश्ल्रकाजुानने अगदी फयोफय अंदाज फांधरा, तो ओयडरा, “आता अण्णा फी कवं लाढतं 
माफद्दर वांगणाय आशे...”  

भग आभचा वंलाद वुरु झारा. भुर ंत्रफमा आणण लाढणाऱ्मा योऩांचं ननयीषण कयत शोती. 
त्मांनी त्मा योऩांना शात रालरा, लय-खारी करून ऩाहशरं आणण ती वलचायांत गढून गेरी.  जी भुर ं

एकभेकांळी बांडतात, चचडलतात, तीच भुर ंफायकाईने ननयीषण देखीर करू ळकतात.  खायी 
त्मांच्मा आजूफाजूरा ऩऱत शोत्मा नतकड ेत्मांचं भुऱीच रष नव्शत.ं  

भी जशभनीलय भाझ्मा फोटांनी चचत्र काढरं. “आता आऩण आणखी एक भजेची गोष्ट ऩाशूमा. 
मा त्रफमा घ्मा आणण त्मांच ेदोन तुकड ेकया...” भी त्मांना चचचं, कडुशरफं, रयठे, हशयले लाटाणे, बात 

आणण भक्माच्मा त्रफमा हदल्मा.   

भुरांनी लयचं टयपर काढरं आणण चचचुंक्माच्मा, कडुशरफंाच्मा, आणण हशयव्मा लाटाण्माच्मा  
दोन बागांचं ननयीषण केरं, ऩण बात आणण भक्माच्मा त्रफमांभध्मे त्मांना दोन बाग हदवरे नाशीत.   

घाईघाईने भस्तानने बात ल भक्माच्मा त्रफमांच ेदगडाने तुकड ेकेरे, त्मांची ऩालडय झारी ऩण 

दोन बाग काशी झारे नाशीत.  

त्मांनी मा त्रफमांचं आणण लाढणाऱ्मा योऩांचं ननयीषण कयालं अवं भी त्मांना वुचलरं.  भी 
त्मांना एकदर फीज दाखलरं, आणण त्मा धान्मात आणण ऩानांत काम पयक आशे अवं वलचायरं.  
त्मांनी उत्तय हदरं. एकदर, त्रफमांलयीर आलयण लगैयेंवायख्मा झाडांच्मा बागांची आणण त्रफमांची 
ळास्त्रीम नालं त्मांना भाहशत नाशीत.  

“शी ऩहशरी जाड ऩानं तय त्रफजातच शोती. त्मांना ऩाणी शभऱाल्मालय अंकुय आरे.  मा ऩहशल्मा 
ऩानांभुऱेच त्मा अंकुयारा भुऱं आणण खोड मेतात.  झाड भोठं झारं की शी ऩहशरी ऩानं लऱतात 

आणण गऱून जातात. भग खोडातून फायीक हशयली ऩानं मेतात...” एकदर धान्म आणण ऩानं 

मांच्मातीर पयक त्मांच्मा रषात आरा.  

“कडुशरफं, चचचं, आणण शयबऱ्मारा प्रथभच दोन ऩाने अवतात, ऩण भका आणण बाताचं 

काम...?” भी वलचायरं.  

“काशीच नाशी...” 

“त ेएकच फीज आशे...” 

“त्मात दर कुठे आशेत...” 

“ऩण फीज आणण दर म्शणजे एकच...” 

त्मांची वगऱी उत्तयं ऐकल्मालय भी त्मांना ऩयत एकदा त्रफमांचं ननयीषण कयामरा 
वांचगतरं. “ननवगााचा चभत्काय ऩशा. काशी त्रफमांच ेदोन बाग अवतात, त्मांना आऩण डाऱीं 
म्शणतो. काशींच्मा त्रफमांच ेदोन बाग नवतात... त्मांना आऩण काम नाल द्मामचं?” 

भरा त्मांना ‘एकदर’ आणण ‘दवलदर’ धान्म शे ळब्द शळकलामच ेआशेत. ऩण वयकायी 
ऩाठ्मऩुस्तकात हदरेरे ळब्द भरा त्मांना प्राथशभक ळाऱेत शळकलामच ेनाशीत... 

नतवयी आणण चौथीच्मा वयकायी ऩाठ्मऩुस्तकात खूऩ तांत्रत्रक ळब्द शळकलामरा 
वांचगतरेरे अवतात.  वलसानाच्मा ऩुस्तकात द्वलदर धान्मे, भुऱाच ेप्रकाय, ऩयाचगकयण, 

परीबलन शे वला अवत.े वाभाश्जक ळास्त्राच्मा ऩुस्तकात रोकळाशी, स्लातंत्र्म, वत्माग्रश, 

अहशवंा, वत्म, अवशकाय, स्लदेळी अवे अनेक ळब्द प्राथशभक ळाऱेतल्मा भुरांलय रादरे 

जातात. मा लमाच्मा भुरांना मा ळब्दांचा आळम, क्रकंला त्मांचा अनुबल नवताना त्माफद्दरची 
काशी बालना ननभााण शोईर का माफद्दर भरा गंबीय ळंका आशे.  त ेळक्म नाशी. मा ळब्दांळी 
त्मांचा काशी वंफंध नवतो, त ेपक्त त ेळब्द ऩाठ करून ऩयीषेरा फवतात...  जमांना ऩाठांतय 

जभत नाशी, त्मांना चुकीच ेभागा लाऩयाले रागतात! ऩयीषेतीर नाऩावांच ेप्रभाण लाढण्मात 

आणण भुरांनी ळाऱा वोडण्माभागीर शे एक भशत्त्लाच ेकायण नाशी का?  

इथे भरा एकदर आणण द्वलदर शे ळब्द लाऩयामरा आलडत नाशी, ऩण त्माऐलजी दवुये 

काम म्शणाले शे शी भरा वुचत नाशी...  

जमा जोयात टाळ्मा लाजलून म्शणारी, “डाऱींच्मा त्रफमा आणण डाऱ नवरेल्मा त्रफमा.” 

भाझी वभस्मा एकदभ वुटरी!  

ळाऱेतल्मा भुरांलय ज ेळास्त्रीम ळब्द रादरे जातात, त्मांच्मावाठी भुरे त्मांना आलडतीर 

अवे ळब्द आऩणच ळोधतात. भाझी भुरे माफाफतीत भाझ्माऩेषा अचधक शुळाय आशेत! 

डाऱींच्मा त्रफमा आणण डाऱ नवरेल्मा त्रफमा... क्रकती वोऩे ळब्द जन्भारा आरे आशेत! भजा 
म्शणून भी त्मांना ळास्त्रीम बाऴेतरी नाले वांचगतरी, ऩण ती त्मांना शरहशता आरी नाशीत.  

“आभच्मा ळेतात आम्शी बेंडी, दोडका आणण भका रालरा आशे. मातीर कोणत्मा 
‘डाऱींच्मा त्रफमा आशेत आणण कोणत्मा नाशीत?” 

दवुऱ्मा हदलळी भी भुरांना ल्मा आणण ऩांढये कागद हदरे आणण म्शणारो, “आता आऩण 

डाऱींच्मा त्रफमा आणण डाऱ नवरेल्मा त्रफमा मांचं एक ऩुस्तक तमाय कयणाय आशोत. आऩण 

तुभच ेदोन गट करूमा. एका गटाने डाऱींच्मा त्रफमांची ननयीषणे करून ती शरशून ठेलामची आशेत 

 



आणण दवुऱ्मा गटाने डाऱी नवरेल्मा त्रफमांची ननयीषणे शरशामची.  आणण त्मानंतय 

प्रत्मेकाने आऩल्मा गटाच्मा झाडांलय एक ननफंध शरशामचा.  आणण त्रफमांच्मा लाढीची 
आणण योऩांची चचत्रं देखीर काढामची...”  

भुरं नतथून ननघारी आणण आऩाऩरी काभं करू रागरी. त्मांच ेननफंध आणण चचत्रं 
घेऊन भी डाऱी आणण इतय त्रफमांच ेएक ऩुस्तक तमाय केरे.   

‘डाऱीखेयीजच्मा इतय त्रफमांवाठी’ भुरांनी शरहशरेरी प्रस्तालना:  

“वाभान्मत: मांना गलतावायखी वऩके म्शणतात.  त्मांना गाठी अवतात. त्मांची 
भुऱे धाग्मावायखी अवतात. त्मांच ेखोडशी फायीक आणण आखूड अवत.े  शी पाय नाजूक 

अवतात.  मा वऩकांना कणवे मेतात. त्मांची ऩाने रांफ अवतात.  त्रफमांना अंकुय आरे की 
त्मातून फी फाशेय ऩडत नाशी.  मा फीच ेदोन बाग नवतात... बात, भका, फाजयी शी मा 
प्रकायची अवतात. शी वऩके अल्ऩजीली अवतात. मांना पांद्मा पुटत नाशीत...” 

शेभरताने नाचणीची ननयीषणे नोंदलरी आशेत: 

“शे झाड आऩण वशज उऩटू ळकतो. त्मात पायळी ताकद नवत.े त ेपाय काऱ जगत 

नाशी. शे एखाद्मा उंच लाढरेल्मा गलतावायखे अवत.े माची ऩाने अरंुद आणण रांफ 

अवतात. शे झाड पाय उंच नवत.े माची पुरे काळ्मा-ऩांढऱ्मा यंगाची अवतात. 

नाचणीऩावून नाचणीच ेवत्त्ल फनलतात...” 

एक नैवचगाक प्रक्रिमा मा दृष्टीने शळकण्मारा प्रोत्वाशन हदरे ऩाहशजे. 
ऩाठ्मऩुस्तकातीर ळास्त्रीम ळब्द भुरांनी ऩाठ कयण्माची काशीच आलश्मकता नाशी. ८-

१० लऴांच्मा भुरांवाठी त ेपाय कठीण शोत.े   

 

त्मांच्मातीर नैवचगाक कुतूशर, ननयीषणळक्ती आणण ननशभानतषभता वलकशवत 

शोण्मावाठी जय आऩण वंधी हदरी आणण त्मांचा अनुबल त्मांच्मा ळब्दांत भांडामरा प्रोत्वाशन 

हदरे, तय त्मांची स्भयणळक्ती वलकशवत शोत ेआणण त ेआऩण शोऊन उत्तये देतात. मा 
अनुबलालरून भाझ ेठाभ भत फनरे आशे की भुरे भाझ ेशळषक आशेत आणण त ेशळषकांनाशी 
शळकलू ळकतात. भात्र त्मावाठी आऩण त्मांच्मा जगात प्रलेळ कयण्माची गयज आशे.  

प्रत्यस अनुभळाऱा ऩयााय 

 नाषी अशेच ददशत!े 

भाझ्मा ८ लऴे लमाच्मा भुरांच्मा गटारा एकाच हदलळी, एकाच प्रकाये आणण एकाच 

प्रकायच्मा जशभनीत भका रालामरा हदरा. वाधायण ८ हदलवांनी त्मारा अंकुय आरे.  

जशभनीतून जमा हदलळी कोंफ फाशेय आरे, त्मा हदलळी भी भुरांना चांगल्मा बक्कभ अळा 
वयऱवोट काठ्मा कोंफाळेजायी जशभनीत योलामरा हदल्मा आणण त्मांच्मा झाडांच्मा लाढीच े

दययोज ननयीषण कयामरा वांचगतरे.  

ऩहशरे १० हदलव त्मांनी ननमशभतऩणे ननयीषण केरे.  त्मानंतय दय १५ हदलवांनी 
झाडाच्मा लाढीची त्मांनी नोंद केरी. ऩहशल्मा हदलवांत त्मांच ेकुतूशर चांगरेच चाऱलरे गेरे. 

लाढ भोजरी की ती भरा वांगामरा त ेरगेच ऩऱत मामच.े  

“अण्णा! भाझं योऩ आज पक्त अधाा वेंटीभीटयच लाढरं...” भल्री म्शणारी.  

“अण्णा! आभची झाड ंआज दीड वेंटीभीटय लाढरीत...” भस्तान आणण नागयाजू गलाानं 

वांगत आरे.   

भश्ल्रकाजुान यडव्मा चशेऱ्मानं म्शणारा, “भाझं योऩ तय एक वेंटीभीटय देखीर लाढरं 
नाशी...” भी एक ळंका भांडरी, “आऩण वगळ्मा त्रफमा एकाच हदलळी रालल्मा, वगळ्मांना त्माच 

हदलळी कोंफ आरे. भग झाडांच्मा लाढीत अवा पयक का हदवतो आशे?”  

वलाजण वलचायात ऩडरे. भी ऩुढे म्शणारो, “तुभच्मा योऩांना ऩुयेवं ऩाणी शभऱतंम ना? 

जभीन ओरी आशे की नाशी? तुभची योऩं कुठे आशेत शे तुम्शी भरा वांग ूळकार का? आणखी 
अवेच काशी प्रश्न वलचायरे. भुरं जशभनीचं ऩयत एकदा ननयीषण करून आरी.   



भल्री द:ुखी आलाजात म्शणारी, “अण्णा! भाझ्मा योऩाजलऱची जभीन ऩुयेळी ओरी 
नाशी.” भश्ल्रकाजुान आणण यलीने चचचंचे्मा झाडाच्मा वालरीत लाढणायी भक्माची योऩं 
ननलडरी. भस्तान, वलजमा, नायामण आणण जमोतीने ऩुयेळी शला, ऩाणी आणण वूमाप्रकाळ 

शभऱणायी योऩं ननलडरी! 

“म्शणजे, योऩांच्मा लाढीवाठी ऩाणी गयजेचं अवत ंशे आऩण शळकरो... योऩं वालरीत 

लाढत नाशीत...” 

शे वला त ेप्रत्मष अनुबलातून शळकरे आशेत.  

त्मानंतयच्मा हदलवांत नयशवशुंरु मा आभच्मा ळेतभजुयाफयोफय आम्शी ळेतात खूऩ 

ऩरयश्रभाच ेकाभ केरे. आम्शी वऩकारा ऩाणी हदरे, तण काढरे, खत घातरे, कणवे खामरा 
आरेरे ऩषी शाकररे, योऩांची लाढ, पुरोया, पुरांच ेपरीकयण, पऱात रऩरेरे फीज मा वलांच े

ननयीषण केरे. कोलळ्मा कणवांची चल घेतरी, बेंडी आणण दोडक्माची बाजी खाल्री. आणण शे 

वला कयताना आम्शी अनेक वलऴम शळकरो आणण काभ कयताना त्माची भजाशी घेतरी.   

वऩकाच्मा मा ३ भहशन्मांच्मा काऱात आम्शारा अनेक प्रकायच ेअनुबल आरे.  प्रत्मेक 

वलऴम भनारा शबडरा आणण त्मातून शळकामरा शभऱारे. मा काऱातीर वला ननयीषणे आम्शी 
एका तक्त्मालय  भांडून ठेलरी. त्माच्मा आधायाने आम्शी गणणत ल वलसानाचा आणखी 
अभ्माव केरा.  

त्माचफयोफय आम्शी खत,े क्रकटकनाळके, कीटक, झाडांच ेयोग, कृभी, ऩळु, ऩषी, आणण 

उंदीय ल खायी मांवायखे वऩकांच ेनुकवान कयणाये प्राणी इतकेच नव्शे, तय अंधायात मेऊन 

कणवे चोयणाऱ्मा चोयांफाफतशी शळकरो! 

मात लनस्ऩतीळास्त्र, प्राणीळास्त्र, ऩदाथावलसान, यवामनळास्त्र मांचा अभ्माव झारा तो 
लेगऱाच! जमाकड ेवलळेऴ रष हदरे जात नाशी, ऩण ज ेवलाात अचधक भशत्त्लाच ेम्शणून 

शळकामरा शले त ेम्शणजे ननवगा आणण प्राणीभात्र मांच्मातीर नात.े  

ळाऱेकड ेजय एखादी रशानळी ळेतजभीन अवेर, भग ती ळाऱा स्लमंऩूणा अवो अथला 
नवो, आऩण त्माचा नावलन्मऩूणा यीतीन ेउऩमोग करू ळकू. कोणत्माशी ऩुस्तकातून कधीच 

शभऱणाय नाशी अवा वलरषण अनुबल मातून भुरांना शभऱेर. शे एक श्जलंत शळषण ठयणाय 

नाशी का?  
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शामात्जक वळवय:   

ळेताच्मा फांधालरून तोर वालयत चाररेल्मा जमोतीच्मा शातात एक प्रश्नालरी शोती. 
कवलता नतच्माभागून चाररी शोती, आऩण ऩडू अळी नतरा वायखी बीती लाटत शोती! भी 
त्मांच्माभागे शोतो आणण भाझ्माभागे मेणाया नायामण भोठ्मान ेनाट्मवंगीत गात शोता. 
त्माच्माशी शातात एक प्रश्नालरी  शोती.  

भी त्मारा थांफलरं आणण म्शणारो, “आऩण काभारा चाररो आशोत. रोक आऩल्मा 
प्रश्नांची उत्तयं देतीर क्रकंला देणायशी नाशीत. कधी त्मांची इच्छा नवेर, तय कधी त े

यागालतीरशी. आऩण त्मांच्माळी काऱजीऩूलाक ऩद्तीने फोरामरा शले, आऩल्मारा 
त्मांच्माकडून काशी गोष्टी शळकामच्मा आशेत अवं म्शणून आऩल्मा प्रश्नांची उत्तयं 

देण्माची त्मांना वलनंती कयामरा शली.  तू जय अवा गात याहशराव, तय आऩल्मारा कोणी 
भदत कयेर माची भरा ळंकाच आशे.” नायामण शा भनस्ली आणण स्लतंत्र लतृ्तीचा भुरगा 
आशे, त्मारा आऩरे काभ एकट्मानेच कयामरा आलडत.े  

ऩमाालयणाच्मा अभ्मावाचा बाग म्शणून, त्मांच्मा गालात 

रालण्मात मेणाऱ्मा ननयननयाळ्मा वऩकांची भाहशती घेण्माची वंधी 
भुरांना शभऱाली म्शणून आम्शी एक  प्रश्नालरी तमाय केरी शोती. 
भुरांच्मा जोड्मा फनलल्मा शोत्मा आणण प्रत्मेक जोडीकड ेएक 

प्रश्नालरी शोती. त्मांना लेगलेगळ्मा ळेतांलय जामरा वांचगतरे शोत े

आणण नतथल्मा ळेतकऱ्माळी क्रकंला नतथे ज ेकोणी काभ कयत 

अवतीर त्मांच्माकडून भाहशती घ्मामरा वांचगतरे शोत.े प्रत्मेक 

प्रश्नालरीत उत्तय शरशामराशी जागा शोती. एका भुराने प्रश्न 

वलचायामच ेआणण दवुऱ्माने भोकळ्मा जागेत उत्तय हटऩून घ्मामच.े  

जमोती आणण कवलता एका लांग्माच्मा ळेतात गेल्मा. भी 
त्मांच्मा ऩाठोऩाठ गेरो. नायामण एका वलडमाच्मा ऩानांच्मा 
भळ्माकड ेगेरा. ळेतकयी लांग्माच्मा ळेतात काभ कयत शोता.  
जमोतीन ेआऩरी भाहशती हदरी आणण आऩरे काम काभ आशे त े

ऩल्ऱीऩाडूतीऱ वऩके - प्रत्यस ळतृ्ताांत  
वांचगतरे, ऩण ळेतकऱ्माने काशीच उत्तय हदरे नाशी. तो आऩरे काभ कयतच याहशरा. 
भुरींनी एकभेकींकड ेऩाहशरं आणण भाझ्माकड ेलऱल्मा. भी त्मांना काशीच भदत केरी 
नाशी. जमोतीन ेळेतकऱ्मारा ऩयत एकदा, नतच्मा प्रश्नाच ेउत्तय द्मार का अवे 

वलचायरे. आऩरे काभ न थांफलता, तो म्शणारा, “भी तुभच्माळी गप्ऩा भायत फवरो, 
तय भाझं काभ कोण कयेर? ठीक आशे. वलचाया...”  

जमोतीन ंप्रश्न लाचून दाखलरा आणण शातातरे काभ न थांफलताच त्माने उत्तय 

हदरे.   

“दादा, लांग्मावाठी कळा प्रकायची जभीन मोग्म अवत?े” जमोतीन ेवलचायरे.  

“लांगी कुठेशी लाढतात, ऩण जशभनीत ऩाणी वाचून याहशरं नाशी म्शणज ेझारं.” त्माने 

उत्तय हदरे.  

कवलता फांधालय फवून उत्तय शरशू रागरी. नतच ेशरशून झाल्मालय जमोतीने ऩुढचा 
प्रश्न वलचायरा. “मा वऩकालय कोणकोणत ेकीटक शल्रा कयतात?” गालातीर  बाऴेत 

त्माने शल्रा कयणाऱ्मा क्रकडीची मादी हदरी.  

मा भुराखातीच्मा वुरुलातीरा काशीळी बीती आणण वाळंकता शोती, ऩण अखेय 

त्मांना शली अवरेरी वऩकावंफंधीची वला भाहशती त्मांना शभऱारी शोती. भुराखत ऩूणा 
झाल्मालय भुरांनी ळेतकऱ्मांच ेआबाय भानरे आणण वलाजण ळाऱेत ऩयत आरे.   

वला भुरे ननयननयाळ्मा ळेतांत गेरी शोती, त्मांनी ळेतकऱ्मांळी वंलाद वाधून बात, 

कऩाव, भका, जलायी, बेंडी लगैये वला वऩकांची भाहशती गोऱा केरी शोती.   

काशी ळेतकऱ्मांनी भुरांळी वशकामा केरे नाशी.  काशींनी थोडक्मात ऩण भुद्मारा 
धरून भाहशती हदरी; तय इतय काशी जणांनी खूऩ चांगरा प्रनतवाद हदरा आणण फयीच 

अचधक भाहशतीशी हदरी.  क्रिस्तय्मावायखी भुरे कोणत्माच ळेतालय गेरी नाशीत, आणण 

झाडाखारी फवून एकाशी ळेतकऱ्माळी न फोरता वंऩूणा प्रश्नालरी बरून हदरी! 

भुरांना शे काभ पायच आलडरे. ळाऱेच्मा फाशेय जाऊन लेगळ्मा प्रकायच्मा 
रोकांना बेटून त्मांना प्रश्न वलचायण्मात त्मांना भजा तय लाटरीच, ऩण भुराखत 

घेण्माच ेकौळल्मशी शळकण्माची त्मांना वंधी शभऱारी. आठलड्मातीर दोन ताव आम्शी 
मावाठी हदरे शोत.े भुरांनी केलऱ वऩकेच नव्शे, तय गालावंफंधीशी भाहशती गोऱा केरी.   



भुरांना तावच ेताव एका जागी फवामरा आलडत नाशी. त्मांना शारचार कयामची 
अवत,े बांडामच,े चचडलामच ेअवत ेआणण भायाभायीशी कयामची अवत.े.. मा प्रकाये 

त्मांच्मातीर उजेरा फाशेय ऩडण्माचा एक भागा शभऱारा. त ेळेताच्मा फांधालरून आणण 

यस्त्मालरून चारत गेरे, ळेतातरा ताजा भका, शुयडा आणण उव ळेतात फवूनच खाल्रा... 
त्मांना शभऱारेरी भोकऱीक आणण स्लातंत्र्म मांचा आनंद त्मांनी उऩबोगरा. त्मांच े

व्मश्क्तभत्त्ल घडलण्मातीर शे एक भोठे ऩाऊर आशे अवे आम्शारा लाटत.े  

भुरे जेव्शा त्मांच ेचौकळीच ेकाभ वंऩलून ऩयत आरी, तवे्शा त ेज ेकाशी नलीन शळकरे 

शोत ेत्माच ेत्मांनी उत्वाशाने आणण वलस्पायरेल्मा डोळ्मांनी लणान केरे, त्मालरून त्मांना 
त्मातून क्रकती आनंद शभऱारा शोता शे स्ऩष्टच हदवत शोत.े त्मानंतय वलसानाच्मा 
ननयननयाळ्मा लगाात त्मांनी जभलरेल्मा भाहशतीच्मा आधाये लेगलेगळ्मा वऩकांलयीर 

अशलार तमाय केरे. ळांता, वलजमा आणण शेभरतानी लांग्माच्मा वऩकावलऴमी आऩल्मा 
ननफंधात शरहशरे शोत:े 

“मोग्म भोवभात शे ऩीक घेतरे जात.े  त ेकोठेशी लाढू ळकत.े  मारा ऩाणी कभी रागत.े 

४५ हदलवात मारा पऱे मेतात.  फी ऩेयल्मानंतय ५ हदलवांनी त्मारा कोंफ पुटतो. योऩे नंतय 

भोठ्मा ळेतात रालतात.  दय १० हदलवांनी त्मांना ऩाणी देतात.  कोंफ पुटण्माच्मा काऱात 

गभाक्वीन आणण वेवलन चा लाऩय कयतात.  खायी मा वऩकाच ेनुकवान कयतात. वऩलऱा 
क्रकडा आणण इतय कीटकशी मालय शल्रा कयतात. म्शणून एन्द्रीन, योगोय, इकराक्व, 

ऩायाचथन, अळा क्रकटकनाळकांची वऩकालय पलायणी केरी जात.े चांगल्मा लाढीवाठी खत, 

वीएन, मुरयमा अळा खतांचाशी लाऩय कयता मेतो. १५ हदलवांतून एकदा खत ेदेतात...”  

भुरांनी स्लत: जमा गोष्टी ळोधल्मा अवतीर, त्मा त ेवशवा वलवयत नाशीत. नेशभीच्मा 
ळाऱेतीर भुरारा डझनालायी प्रभेमे आणण इतय भाहशती ४ शबतंीच्मा लगाात फवून ऩाठ कयणे 

म्शणजे शळषाच लाटत.े शळलाम, वाभान्मत: त्मांना आक्रिका क्रकंला बूभध्म वभुद्रावायख्मा 
दयूलयच्मा प्रदेळांची भाहशती शळकलतात! त्मांना त्मांच्मा गालाचा नकाळा कवा काढामचा शे 

देखीर भाहशत नवताना त्मांना अकफयाच्मा वाम्राजमाचा नकाळा वक्तीन ेऩाठ कयाला 
रागतो!  

आजकार, क्रकती ळाऱांभधीर भुरांना त्मांच्मा ळाऱेफाशेयच ेजग भाहशत करून 

घेण्माची वंधी शभऱत?े क्रकती ळाऱांभध्मे भुरांना स्ऩळा, गंध, नाद आणण प्रत्मष अनुबल 

मांच्माद्लाये शळकण्माची वंधी हदरी जात?े  

ळतेीच्मा ननयीषणाचा तक्ता ि. २ 

 

वलऴम शळकलण्माची 
उहद्दष्टे 

वलद्माथांचे उऩिभ वलद्माथ्मांकडून 
अऩेषा 

वलद्माथ्मांकडून 
अऩेषा 

बाऴा 
वाहशत्म 

स्थाननक बाऴचेी 
जाणील  

रोकगीत,े 
रोककथा, म्शणी 
ल कोडी लगयेै 
जभलणे. 

नेरोय, भेडक ल 
अनतंऩयु 
श्जल््मातीर 
रोकगीत ेल 
रोककथांचे ऩसु्तक 
फनलणे 

ळतेी ल ग्राभीण 
लातालयणावफंधंी 
कथा, नलकाव्मे ल 
ऩायंऩारयक काव्मे 
मांची भरुांवाठी 
ऩसु्तके फनलणे. 

 प्रभाणबाऴा ल 
फोरीबाऴा मातीर 
पयक वभजून 
घेणे, ऩद्मयचना 
कयणे ल त्मांचे  
वौंदमा वभजून 
घेणे 

ळतेीवफंधंी ळब्दांचा 
वगं्रश कयणे,  
ऩायंऩारयक ल 
रोकवाहशत्मालय 
आधारयत गोष्टींलय 
नाटके कयणे. 

‘ळतेीचा ळब्दकोळ’ 
तमाय कयणे 

 

 ननवगा ल 
ऩमाालयण 
मांच्माफाफत 
जफाफदायीची 
बालना वलकशवत 
कयणे. ग्राभीण 
वसं्कृतीचा ऩरयचम 
ल वभाजातीर 
वलऴभता वभजून 
घेऊन त्माफाफतची 
चचाा 

   

 

 



इनतशाव ऩायंऩारयक ल 
आधुननक ळतेीची 
तरुना. ळतेीच्मा 
ततं्रात शोत गेरेरा 
वलकाव  

ळतेकऱ्माच्मा 
भरुाखती ल 
ऩसु्तकांतनू वदंबा 
ळोधणे. 

ऩायंऩारयक ल 
आधुननक 
ळतेीवफंधंी ऩसु्तके 
तमाय कयणे. 

ळतेीच्मा 
इनतशावाफाफत ल 
नेरोय, भेडक ल 
अनतंऩयु 
श्जल््मांचा 
इनतशाव मालय 
भरुांवाठी ऩसु्तक 
तमाय कयणे.  

 वदंबा ऩसु्तकातनू 
भाहशती 
शभऱलण्माचे 
कौळल्म वलकशवत 
कयणे 

आहदलावींची ळतेी ल त्मांच्मा 
उऩकयणांची भाहशती घेऊन, चचत्र ेल 
लस्त ूजभलनू त्मांचा वगं्रश कयणे.   

 

नागरयकळास्त्र गालाच्मा 
कायबायाची जाणील 
ननभााण कयणे  

गालातीर रोक, 
वयऩचं, ऩचंामत 
वदस्म लगयैेंच्मा 
भरुाखती घेणे 

‘आऩरी 
ग्राभऩचंामत’ अवे 
ऩसु्तक तमाय 
कयणे 

 

बगूोर ऩथृ्लीचा गोर ल 
नकाळा लाचता 
मेणे 

ननयननयाळ्मा 
स्रोतांभधून भाहशती 
गोऱा कयणे 

ऩथृ्लीचा गोर ल 
नकाळा लाचता 
मेणे ल नकाळा 
काढणे. 
जभीन, दगड ल 
उऩग्रशांनी घेतरेरी 
छामाचचत्र ेमांचा 
वगं्रश कयणे.  

ताऩभान, 
ऩजान्मभान 
लगयैेंची नोंद कयणे 

नकाळातीर 
हठकाणे 
ओऱखण्माव 
शळकणे. 
श्जल््माचा नकाळा 
तमाय कयणे 

ऩथृ्लीचा गोर ल 
जग आणण आऩरे 
गाल मांची आणण 
नेरोय, भेडक ल 
अनतंऩयु 
श्जल््मांचा बगूोर 
मांची भरुांवाठी 
ऩसु्तके फनलणे. 
 

ऩदाथावलसान मतं्र ेल 
अलजायांभागीर 
ळास्त्रीम ननमभ 
वभजून घेणे. 
उऩकयणे 
शाताऱण्माव 
शळकणे. 

मतं्र ेल अलजायांची 
चचत्र ेकाढणे. 

अलजायांवफंधंी 
ऩसु्तक तमाय 
कयणे. 

 

 

 

यवामनळास्त्र खत,े कीटकनाळके, 
वेंहद्रम 
कीटकनाळके, 
जशभनीची 
वऩुीकता लगयैेंची 
चचाा 

खतांवाठी खड्ड े
करून कंऩोस्ट 
खत, गांडूऱखत ल 
लनस्ऩतीऩावनू 
कीटकनाळक तमाय 
कयणे 

कंऩोस्ट खत, 
गांडूऱखत ल 
कडुशरफंाचा यव 
माफाफत ऩसु्तके 
फनलणे 

 

प्राणीळास्त्र कीटक, ऩषी ल 
प्राणी मांच्मातीर 
नात ेवभजून घेणे. 

ननयीषणाची 
तक्त्मात नोंद 
ठेलणे. 
ऩळ/ुऩक्षमाची चचत्र े
काढणे. 
कीटकनाळकाची 
भाहशती घेणे. 

ऩषी आणण कीटक 
ल त्मांचा प्रनतफधं 
मालय ऩसु्तक 
तमाय कयणे 

 

लनस्ऩतीळास्त्र ननयननयाळ्मा 
जीलनचिांचा 
अभ्माव, 
लातालयणातीर 
फदरांचे ननयीषण. 
झाडांचे भशत्त्ल 
वभजून घेणे. 

ऩेयणी, तण 
काढणे, काऩणी... 
मावफंधंीच्मा 
ननयीषणाची नोंद 
ठेलणे. 
त्रफमा, ऩाने, 
पांद्मा लगयैेंचे 
नभनेु गोऱा करून 
वगं्रश कयणे 

ऩेयणी, तण 
काढणे, 
काऩणी...मातीर 
कौळल्म शळकणे. 
झाडांची लाढ, 
आऩरी वऩके, झाड े
हटकण्मावाठी 
शलाभानाची 
आलश्मक 
ऩरयश्स्थती 
मावफंधंी ऩसु्तके 
तमाय कयणे 

प्रकाळ वसं्रेऴण, 
ऩान, अन्नचि ल 
त्माचा भनोया 
मांची भरुांवाठी 
ऩसु्तके फनलणे.  

 

 



आऩऱा ऩररशर षेच 

आऩऱे ऩाठ्यऩुस्तक 

 

गणणत ळतेीच्मा उऩिभांळी 
गणणताच्मा 
वकंल्ऩनांची 
वांगड.लातालयणातीर 
गोष्टीभागीर 
तका ळास्त्र . 

जभीन, लगा, ऩाऊव, ताऩभान, लगयैेंची 
भोजणी करून ननयीषणाचे तक्त े
फनलणे. 

‘ळाश्लत ळतेी’ 
फाफत भरुांवाठी 
ऩसु्तक फनलणे. 

वाभाश्जकळास्त्र वभाजाची यचना ल 
वाभाश्जक वलऴभता 
वभजून घेणे  

रोकांच्मा 
भरुाखती आणण 
ऩसु्तकांतनू 
भाहशती शभऱलणे 

प्राचीन 
वभाजाफद्दर 
ऩसु्तक फनलणे 

दशरत ल त्मांचे 
स्थान मालय 
भरुांवाठी ऩसु्तक 
फनलणे. 

वसं्कृती ळतेीभागचे 
तत्त्लसान वभजून 
घेणे, व्मलश्स्थत 
नोंद ठेलण्माचे 
कौळल्म वलकशवत 
कयणे 

रोकांच्मा 
भरुाखती, 
छामाचचत्र,े 
ननलेदनाच्मा टेप्व 
माद्लाये भाहशतीचे 
जतन. ऩोस्टय 
तमाय कयणे, 
ळाऱेत वण 
वाजये कयणे. 

ळतेीळी ननगडीत 
वणांचे ऩसु्तक 
तमाय कयणे 

नेरोय, भेडक ल 
अनतंऩयु 
श्जल््मातीर 
वांस्कृनतक 
प्रथांवलऴमी 
छामाचचत्रांचा 
लाऩय करून  
भाहशतीऩय गोष्टी 
तमाय कयणे 

ननवगाातीर 
लवैलध्म 

ळतेीतीर 
ननयननयाळ्मा प्रथा 
भरुांना वभजालनू 
वांगणे ल शळकलणे 

ळाश्लत ळतेीचा 
प्रमोग. इतय 
ळतेांना बेटी देणे 

ननवगाातीर 
लवैलध्मालय 
ऩसु्तक तमाय 
कयणे 

ळाश्लत ळतेी ल 
नवैचगाक ळतेी 
मावलऴमी 
भरुांवाठी ऩसु्तके 
फनलणे. 

करा-कौळल्म कल्ऩनेलय आधारयत 
गोष्टी शरहशण्माचे 
कौळल्म वलकशवत 
कयणे. 

चचत्र ेकाढणे, 
यंगलणे, भातीच्मा 
लस्त,ू भतूॉ 
फनलणे लगयेै. 

यंगकाभ, 
‘कोराज’, 
भातीच्मा लस्त ू
फनलणे, 
कातयकाभ लगयेै 

 

 

 



स्ळत:ची ओलख 
 

शळषण म्शणज े 

केलऱ अभ्मावाच ेवलऴम शळकणे नव्शे, 

ऩयंतु स्लत:रा शळक्षषत कयणे 

जे. कृष्णभूतॉ 

“रेटवा टू स्कूल्व- २”  

कृष्णभूतॉ म्शणतात की केलऱ इंग्रजी, वलसान, गणणत अवे वलऴम शळकणे 

म्शणजे शळषण नव्शे, तय स्लत:फद्दर देखीर शळकणे शे खये शळषण शोम.  ‘वलद’ 

म्शणजे भाहशत अवणे. मात दोन गोष्टी मेतात. एक म्शणजे बौनतक यचना, 
लताणूक, लतृ्ती, बालना, आणण इतयांळी अवरेरे नात ेवभजून घेणे. आणण दवुये 

म्शणजे, ‘स्ल’ च्मा भुऱाळी जाणे... भी केरे, भी खाल्रे, भी शरहशरे, भी कभालरे, 

भी शळकरो... मा ‘भी’ खेयीज आऩरे काभ ऩूणा शोत नाशी. म्शणून भुरारा मा ‘भी’ 
च ेभूऱ जाणून घेण्माव भदत कयणे शे खये शळषण. 

भी जेव्शा भुरांना शळकलत शोतो, क्रकंला शळषकांना प्रशळक्षषत कयत शोतो, 
तवे्शाशी भी वलद्माथॉच शोतो.  अखेय, एकदा भोकऱे लातालयण देता आरे की 
शळकलामरा उयतचे काम? आणण अनेक प्रश्न त्मांच्मावभोय ठेलरे की भी भुरांना 
क्रकंला प्रशळषणाथॉ शळषकांना चचाा कयामरा वांगतो.  बालनेच्मा बयात त्मांच े

आलाज चढतात आणण भुरे ल भोठे वगऱेच जोयजोयात चचाा करू रागतात; 

त्मांच्मा अनुबलांच्मा भुऱाळी जाऊन चचते यंग बयतात. फऱ्माच लेऱा काशीतयी 

ननष्कऴा ननघतो ऩण काशी लेऱा काशीच शाती रागत नाशी. भुरे भग एकभेकांळी 
जुऱलून घेतात आणण काशी लेऱा लगाात यडायडशी शोत.े आऩल्मा शेकेखोयऩणाफद्दर त्मांना 
अऩयाधी लाटत.े गणणताखेयीज तरेगू, वलसान मांवायखे लगा ऩायंऩारयक लगांवायखेच 

हदवतात.  जय कोणी त ेऩहशरे क्रकंला त्मांचा आलाज ऐकरा, तय शी ळाऱा आशे की गालची 
जत्रा, अवेच कोणाराशी लाटेर. ‘धडा’ माऩावून जयी माची वुरुलात झारी अवरी, तयी 
त्मालयीर उत्वाशऩूणा आणण जोयदाय चचतूेन भुरांच्मा दडरेल्मा बालना, त्मांच े

व्मश्क्तभत्त्ल स्लत:च ेभूल्मभाऩन कयण्माची आणण आऩल्मा लागण्माभागीर कायण 

ळोधण्माची त्माची आश्चमाजनक षभता... मा वलांभधून एक बालना हदवून मेत.े शे जय 

खये शळषण नवेर तय भग त ेकाम अवेर?  

ळाऱेतीर भैत्रीऩूणा लातालयण, कुटंुफावायखे नात,े एकभेकांना वभजून घेण्मावाठी 
केरेरी चचाा... मा वलांभुऱे भुरांना आऩल्मात खोरलय डोकालून ऩाशून वलचाय कयण्माव 

आणण वलकाव घडवलण्माव भदत झारी.   



ऩुस्तकांऩेषा ननयीषण करूनच फशुधा तुम्शी अचधक शळकता... 
तुम्शी कोण आशात, कव ेलागता, तुम्शारा याग का मेतो, शेला का 
लाटतो, का ननयाळ शोता... तुम्शी कव ेआशात शे ऩुस्तकातून वभजून  

घेण्माऩेषा, जय स्लत:कड ेनीट रष हदरे तय ते अचधक चांगरे वभजेर.  

जे. कृष्णभूतॉ 
“रेटवा टू स्कूल्व- २”  

योग्य शऴसण 

काशी थोडी ऩुस्तके लाचून खये शळषण शोत नाशी, तय त ेआजूफाजूच्मा ऩरयवयाच ेननयीषण 

करून आणण अनुबलातूनच शोत.े वलाात भशत्त्लाच ेम्शणजे ‘स्लत:च ेननयीषण कयणे’... खऱ्मा 
शळषणाने भुरारा भानशवक षभता वभजून घेण्माव भदत शोईर.   

भुरांच्मा लागणुकीलय ल यागालय ननमंत्रण ठेलण्मावाठी आणण त्मांच्मा इच्छा ल आकांषाच े

ननयीषण कयण्मावाठी आम्शी अनेक भागांचा लाऩय केरा.  काशींचा उऩमोग झारा तय काशी 
अमळस्ली ठयरे. भुरांभध्मे फदर शोणे शे उन्शाळ्मात ऩालवाची लाट ऩाशण्मावायखेच पोर ठयरे. 

‘ननयीषण कयणे’ माच ेखये उहद्दष्ट ‘फदर घडलणे’ अवे शोत ेका? भाझ्मावाठी शे एक कामभचचे 

कोड ेआशे. 

भुरे बांडतात. भुरगे भुरींना चचडलतात. जातींलरून एकभेकांना शळलीगाऱ कयतात.  फायीक 

वायीक कायणालरून शातघाईलय मेतात. आऩरी कताव्मे आणण जफाफदाऱ्मा टाऱतात. अनेक 

गोष्टी लामा घारलतात. वजृन ळाऱेत ननयननयाळ्मा भानशवकतचेी वला प्रकायची भुरे शोती. 
नायामणवायखी शट्टी, जमावायखी धीट, चचन्न नागयाजूवायखी राजाऱू, वुधीयवायखी 
एकरकोंडी, भस्तानप्रभाणे आऩरेच म्शणणे ऐकामरा रालणायी, जंगरीप्रभाणे काभव ूआणण  

वलजमावायखी वंलेदनळीर देखीर.  

अवेम्ब्रीच्मा लेऱी भुरांभधीर गुण आणण अलगुण मांच ेवलश्रेऴण कयता मेत.े  स्लाथॉऩणा 
आणण शेला मा वलऴमांची फऱ्माच लेऱा मात चचाा शोत अवे.  भुरे आऩल्मा चुका प्राभाणणकऩणे 

कफूर कयत अवत ऩण त्मा वुधायण्मावाठी भात्र त्माची भदत शोत नवे.  जुन्मा वलमी तळाच 

चारू यशात शोत्मा... कटकट, गडफड-गोंगाट आणण रशान वशान कुयफुयी...!  

नायामण खोडकय शोता.  ळेतातून जाताना तो कवलता आणण शवनेभातीर गाणी भोठ्मान े

गात अवे, ळेतकयी त्मारा यागालत अवत.  जमोती आणण कवलता वुरुलातीरा खूऩ शबत्र्मा शोत्मा, 
ऩण शऱू शऱू त्मा त्मातून फाशेय ऩडल्मा.  त्मा न वलचायरेरी भाहशती देखीर वांगू रागल्मा.  
त्मातून त्मांची ननयीषणळक्ती लाढरी.  भस्तान, भश्ल्रकाजुान शुळाय शोत ेऩण जोखीभ 

घेण्मावाठी आऱळीऩणा कयामच.े  काशीतयी थातूय भातुय भाहशती जभलून शात झटकून टाकामच.े 

क्रिस्तय्मा तय फाशेय ऩडामराच तमाय नवामचा. तो एकटाच वगऱी उत्तयं शरशून टाकामचा.  

त्मांनी गोऱा केरेरी भाहशती, ती जभलताना आरेरे अनुबल मा वलााची चचाा शोत अवे.  

त्मांच्मा भनात दडरेरी बीती त्मातून फाशेय मामची, आऩरा आऱळीऩणा आणण रशान वशान 

चोऱ्मा त ेकफूर कयामच.े मातून भुरांना आऩरी लागणूक चांगल्मा प्रकाये वभजामची आणण 

शळषकांनाशी त्मांच ेभूल्मभाऩन कयामरा भदत व्शामची.   

वला प्रकल्ऩांभध्मे योजननळी शरहशणे भशत्त्लाच ेशोत.े त्मा हदलवाच्मा ळाऱेतीर ल घयातीर 

वला घडाभोडी भुरे शरहशत अवत. पक्त शळषकच त्मा डामऱ्मा लाचत. भुरे आऩल्मा आई-

लडडरांळी आणण त्मांच्मा शभत्रांळी अवरेल्मा वंलेदनळीर नात्माफद्दर शरशीत तवेच त्मांच्मा 
भनातीर बीती, आनंद, त्मांची द:ुखे, शे वला त्माच वंलेदनळीरतनेे आऩल्मा डामयीत शरशीत.  

वलजमा, वुधीय, यली, नागयाजू लगैये आऩल्मा डामयीत वाभाश्जक ल आचथाक ऩरयश्स्थती फाफतशी  
शरशीत. वलजमाची डामयी कारुण्माने बयरेरी अवे.   

त्मातून त ेस्लत:रा प्रश्न वलचारू रागरे ल त्मातून त्मांची प्रगती झारी.  त्मांच्मात काशी 
फदर हदवरा की आऩण काशी फीज योलरे आशे आणण मथालकाळ त्मारा अंकुय पुटेर आणण फशय 

मेईर अवे आम्शारा लाटत अवे.   

योग्य ळाताळरण 

भुरांना उत्कृष्ठ तांत्रत्रक कौळल्म देणे म्शणज ेते आधनुनक जगात स्ऩष्टऩणे 

आणण कामाषभतेने वशबागी शोऊ ळकतीर, आणण त्माशीऩेषा अचधक भशत्त्लाच े

म्शणज ेत ेएक ऩरयऩूणा व्मक्ती फनालेत मावाठी मोग्म ते लातालयण त्मांना देणे शे 

मा ळाऱांच ेउहद्दष्ट, ध्मेम आणण मा भागचा वलचाय आशे. 

जे. कृष्णभूतॉ 
‘ऑन एजमुकेळन’ 



मोग्म लातालयणात भुरे स्लत:रा चांगरे वभजून घेतात.  नतथे एक व्मक्ती मा दृष्टीने त्मांचा 
ऩूणा वलकाव शोतो.   

ऩयंतु भी जमा ळाऱांभध्मे काभ केरे त्मा गालाऩावून दयू, ळेतात शोत्मा. फागा, भऱे, कंुऩणे, 

भोठारे लगा, चांगरी ऩुस्तके अवरेरी ग्रंथारमे, वशकामा देणाये कभाचायी... शे वला अवल्मालय 

भुरांवाठी ळाऱा चारलणे शा एक न वलवयण्मावायखा खाव अनुबल शोता.   

ऩल्रीऩाडूच्मा वुरुलातीच्मा हदलवांत आम्शी भुरांच ेलगा झाडाखारी घेत अवू.  काम शळकलरे 

जात शोत ेत ेऐकण्माफयोफयच भुरे आणण त्मांच ेशळषकशी आजूफाजूरा काम चाररे आशे शे ऩशात 

अवत... एकभेकींभागे ऩऱणाऱ्मा खायी, ऩानगऱ. कोकीऱेवायख्मा ऩक्षमांच ेआणण जलऱऩावच्मा 
ळेतात काभ कयणाऱ्मा रोकांच ेगाणेशी त ेऐकत अवत. भुरे आनंदी अवामची आणण त्मांना ऩूणा 
स्लातंत्र्म अवे शा मातीर वलाात भोठा पामदा शोता. चाय शबतंीतल्मा लगाातरा तणाल 

झाडाखारच्मा लगाात जाणलत नवे.  भुरांभध्मे नेशभीप्रभाणे कुजफूज, चचडलाचचडली, खोड्मा शे वला 
चारू अवे. ऩण भशत्त्लाच ेम्शणजे, आजूफाजूरा ज ेहदवामच ेत्माफाफत आरेरी ळंका त ेवशज 

वलचायामच.े  त्मांच्मा प्रश्नांची उत्तये त्मांना शभऱामची. जणू काशी आजूफाजूच ेलातालयण शेच 

आभच ेऩाठ्मऩुस्तक शोत!े तवंच घुफडाची वऩल्रे का ओयडतात त्माची कायणे आम्शारा कऱत 

आणण वयड ेआणण ऩारींच्माफाफतशी आम्शारा खूऩ भाहशती वभजरी.   

‘रष’ मा ळब्दाची व्माख्मा कयणे कठीण आशे.  भश्ल्रकाजुान लगाात अस्लस्थ शोता... जागा 
फदरत शोता, कोणाच ेतयी केव ओढत शोता, कोणारा तयी आऩरे ऩेन टोचत शोता.  कधीतयी 
ळेताकड ेऩशात स्लस्थ फवून यशामचा, आजूफाजूरा काम चाररे आशे माकड ेत्माच ेभुऱीच रष 

नवामच.े  फऱ्माच लेऱा भी शळकलत अवताना भध्मेच थांफून भी काम म्शणत शोतो त ेत्मारा 
वलचायत शोतो, क्रकंला त्मारा धड्मालयच ेएक दोन प्रश्न वलचायामचो. आश्चमा म्शणजे तो त्मांची 
वशज उत्तये द्मामचा.  इकड ेनतकड ेचुऱफुऱ कयताना, कोणारा तयी चचडलत अवताना आणण 

दवुयीकड ेकुठेतयी ऩशात अवतानाशी त्माचं भी काम शळकलत शोतो त्माकड ेरष शोत.ं  त ेत्मारा 
कवं जभत शोत?ं त्माच्मा भनाची अलस्था कळी शोती? भाझ्मावाठी शे एक कोडचं शोत.ं वुधीय 

आणण वलजमाचं नेशभी रष अवत,ं त ेशळषकाकड ेऩशात अवतात.  आऩण जय त्मारा ‘रष देणे’ 

म्शणत अव,ू तय भग भश्ल्रकाजुानरा काम म्शणामच?े  

मालरून भी अवा वलचाय केरा की भुरांच ेजयी रष नाशी अवे लाटरे, तयी नैवचगाक 

लातालयणात आणण ऩुयेवे स्लातंत्र्म अवेर, तय कानालय जे काशी ऩडत ेत ेत्मांना वभजत.े   

‘लगााची वजालट’ कयण्मातून भाझ्मा एक गोष्ट वलळेऴ रषात आरी की भुरांची लाचन षभता 
दपु्ऩट झारी. शळलाम त्माने भुरांच्मा स्लबालातशी भोठा फदर झारा.  अथाात नेशभीप्रभाणेच, भुरांनी 
काभचुकायऩणा केरा तय भुरींनी अचधक उत्वाश दाखलरा.  आऩण काम केरे आणण कवे केरे माची  
भुरांना जाणील शोती... त ेआऩरे काभ इतयांना दाखलत शोत ेआणण त्मालय टीका-हटप्ऩणीशी कयत 

शोत,े ऩण काशी भुरांभध्मे न्मूनगंड हदवत अवल्माच ेभाझ्मा रषात आरे. ऩयंतु भी त्माकड ेपाय रष 

हदरे नाशी.  वाभान्मत: लगाात आनंदी आणण खेऱीभेऱीच ेलातालयण शोत.े  

काशीतयी कयत अवताना शळकणे भुरांना आलडत.े नेशभीच्मा तिायी आणण आलाजाच्मा 
गडफडीतशी भुरांना शातानी काशी तयी कयण्मात स्लायस्म शोत.े नेशभीप्रभाणे धड्मालय बाऴण 

कयण्माऐलजी जमात भुरांनी काशी तयी कयामच ेअवेर अवे प्रकल्ऩ आम्शी ननलडरे शोत ेआणण त्मातून 

भुरांच्मा भेंदरूाशी खाद्म शभऱत शोत.े  

त ेरलकय शळकू रागरे, लाचण्माची आणण शरहशण्माची गती लाढरी, ऩण वलळेऴ भशत्त्लाच े

म्शणजे त्मांना कळात अचधक स्लायस्म आशे शे हदव ूरागरे... वलजमा रेणखका आशे, नागयाजू कराकाय 

आशे, भश्ल्रकाजुानचा ळास्त्रीम प्रमोग कयण्माकड ेकर आशे, जमा आणण जंगरी मांना श्रभाची काभे 

कयामरा आलडतात, भस्तानभध्मे वंघटनकौळल्म आशे. शे वला भाहशत झाल्मालय प्रत्मेकाकड ेखाव 

रष देऊन त्मारा फऱकटी देण्मात आरी.  अळा प्रकल्ऩांभधून शळषक आणण वलद्माथ्मााभधीर नात े

अचधक दृढ झारे. बाऊ-फहशणी मा नात्माने आम्शी अचधक जलऱ आरो.   

मोग्म त ेलातालयण ननभााण कयण्मावाठी भुरांना स्लातंत्र्म देणे शी एक पाय भशत्त्लाची फाफ 

आशे.  शळषक आणण वलद्माथॉ मांच्मातीर ऩायंऩारयक नात ेअवण्माऐलजी आभच्मात आणण भुरांभध्मे 

एक चांगरी वभज ननभााण झारी. शळस्तीचा अबाल अवरेल्मा लातालयणात शळषकांची भुरांच्मा 
जोडीने काशी शळकण्माची भनाऩावून अवरेरी तमायी ऩाशून भुरे स्लतंत्रऩणे वलचाय करू रागरी.  
त्मांच्मा ननयीषणळक्तीरा चारना शभऱारी आणण त्मांच ेकुतूशरशी लाढरे. भी एकदाच मा 
स्लातंत्र्माचा गैयलाऩय केरा. भाझा स्लत:लय ताफा याहशरा नाशी आणण एका भुरारा भी यागालरो आणण 

त्मारा भायरे.  म्शणून त्मा हदलळी भी उऩलाव केरा.   

भुरांच ेस्लायस्म ळोधून त्मारा खतऩाणी शभऱण्मावाठी आम्शी मोग्म त ेलातालयण ननभााण केरे 

माची आम्शारा खात्री आशे. भुरांच्मा व्मश्क्तभत्त्लाचा वंऩूणा वलकाव व्शाला मावाठीच ेआभच ेप्रमत्न 

चारूच याहशरे.  



चाांगुऱऩणाची शुरुळात 

आऩण जेव्शा ऩरयऩूणा व्मक्तीभत्त्लाफाफत फोरतो, तेव्शा आऩल्मारा 
केलऱ अतंभुाख शोऊन स्लत:रा वभजून घेणायी, ळोध घेण्माची ल स्लत:रा 
तऩावण्माची आणण त्माशीऩरीकड ेजाण्माची षभता अवणायी व्मक्ती, 
इतकेच अशबप्रेत नवते, तय ती व्मक्ती जे काशी कामा कयेर, ते चांगरेच कयेर 

अळी व्मक्ती. मा दोन्शी गोष्टी एकत्रच अवामरा शव्मात.  शळषणाचा शाच 

भुख्म उदे्दळ आशे. भूर जेव्शा ळाऱेतून फाशेय ऩडते, तेव्शा त्माच्मात अतंफाा्म 

चांगुरऩणा भुयरेरा अवाला.  
जे. कृष्णभूतॉ  

‘ऑन एजमुकेळन’ 

भुरांच ेफा्म व्मश्क्तभत्त्ल आणण त्मांच ेअंतयंगशी फदरेर अळा वंधी त्मांना देणे ळक्म 

आशे का? कोणत्माशी शळषकारा शे वाध्म कयता मेईर का? भुरांनी चांगरे कली, कराकाय, 

नट, ळास्त्रस, गणणतस क्रकंला उत्कृष्ठ तंत्रस फनाले मावाठी त्मांना पे्रयणा ल प्रोत्वाशन देणे 

ळक्म आशे आणण फयाच प्रमत्न केल्माव त्मात मळशी मेऊ ळकत.े ऩयंतु भुरे ळाऱेतून फाशेय 

ऩडताना त्मांच ेव्मश्क्तभत्त्ल खऱ्मा अथााने अंतफाा्म ऩरयऩूणा ल वुंदय फनलता मेईर का?  

आई-लडडरांच्मा वाभाश्जक ल आचथाक ऩरयश्स्थतीचा भुरांलय भोठाच प्रबाल ऩडतो. त्मांच्मा 
धभााच्मा आणण जातीच्मा फंधनांचाशी भोठाच प्रबाल हदवून मेतो.   

दययोज अवेम्ब्री वेळन वंऩताना ध्मान वक्तीच ेशोत.े तवेच, आठलड्मातून एक - दोन 

लेऱा आम्शी वंध्माकाऱीशी ध्मान कयत अवू. फशुतके वलाजण त्माकड ेगांबीमााने ऩशात अवत. 

जंगरी, भस्तान, नायामण लगैये वलनाकायण खोकून क्रकंला शळकंा देऊन ध्मान कयताना त्मात 

अडथऱा ननभााण कयत अवत. त्मांचा देलालय वलश्लाव अवो अगय नवो, भी त्मांना त्मांच्मा 
भनातीर वलचायांकड ेवशजऩणे रष द्मामरा वांगत अवे. जमोतीवायख्मा भुरांना ‘ओभ’ चा जऩ 

कयामचा शोता.  भी त ेभान्म केरे कायण भरा त्मांच्मा वलश्लावारा धक्का द्मामचा नव्शता.  
अळालेऱी भस्तान आणण जंगरी चुऱफुऱ कयत अवत. त्मांना स्लस्थ फवून आऩल्मा  वलचायांकड े

ळांतऩणे फघणेशी जभत नवे. त ेकेलऱ १० लऴांच ेशोत.े ऩण तयीशी त्मांच्मा धभााचा त्मांच्मालय 

केलढा ऩगडा शोता.  शी वभस्मा वंलेदनळीर यीतीन ेकळी काम शाताऱाली?  

एकदा भी भुरांना धभागुरंुच्मा वभाधीस्थऱी घेऊन गेरो. भंहदयातीर वलहशयीच्मा ऩामऱ्मा 
उतरून भुरे खारी गेरी आणण ऩाम धुऊन आरी. ऩण वाधायण वात लऴााच्मा लमाची दोन भुरे 

वलहशयीच्मा काठालयच उबी याहशरी.  भी त्मांना वलहशयीतून ऩाम धुऊन मामरा वांचगतरे. त े

राजरे ऩण त्मांनी नकाय हदरा.  त ेदशरत शोत.े भी त्मांना वभजालण्माचा खूऩ प्रमत्न केरा ऩण 

त ेऐकामरा तमाय नव्शत.े  वात लऴांच्मा  भुरारा आऩल्मा जातीफद्दर आणण रयतीरयलाजाची 
इतकी भाहशती शोती.  जाती- धभाातीर शी दयी दयू केल्माशळलाम भुरांभधीर आंतरयक आणण 

फा्म चांगुरऩणा कवा काम वलकशवत शोणाय?   

कोणत्माशी काभाची वुरुलात कयण्माऩूलॉ भी भुरांना ळांतऩणे ध्मान कयामरा वांगत अवे.  

वलजमा, यली, जमोती, वुधीय नेशभी शा वल्रा ऐकत अवत.  ऩण इतयांना भात्र त्माची वलम झारी 
नाशी.   

झाड,े ऩळु-ऩषी मांच्माप्रती वशानुबूती फाऱगण्माची आम्शी फऱ्माच लेऱा चचाा कयत अवू.  
फुद्, श्जझव मांच्मा गोष्टी भुरांना नेशभीच वांगत अवू.  ऩण काम उऩमोग? चचचंचे्मा झाडारा 
फशय आरा की, झाडालय चढता मेत नवल्माने भुरे झाडारा दगड भायत अवत.  भरा त्माच ेलाईट 

लाटे. अवेम्ब्रीच्मा लेऱी झाडारा दगड भारू नका अळी भी भुरांना वलनलणी कयत अवे.  



वलळेऴ म्शणजे भुरांभध्मे काशी गट शोत.े भस्तानचा गट, जमाचा गट, 

नायामणचा गट लगैये. काशी थोड ेवुधीय आणण नागयाजू वायखेशी शोत,े त े

कोणत्माच गटाचा बाग नव्शत.े पऱे लाटण्माच्मा लेऱी गट वलळेऴ रषात मामच,े 

प्रत्मेक गट दवुऱ्मा गटाकड ेदरुाष कयामचा. वुधीय वायखी भुरे आऱळी अवल्माने 

मा वला प्रकायाकड ेकेलऱ पे्रषकाच्मा बूशभकेतून ऩशात अवत.  

त्मांच्मातीर चुका दाखलून देण्माने क्रकंला अनेक गोष्टी वांगूनशी भुरांलय 

काशीच ऩरयणाभ शोत नवे. वशानुबूती, चांगुरऩणा, नम्रता आणण शुळायी शे गुण 

भुरांभध्मे कवे वलकशवत शोतीर माचा भी नेशभी वलचाय कयत अवे.  

शामात्जक ऩररत्स्थती 
भाझ्मा वलद्माथ्मांना आणण भुरांना शुळायी आणण प्रेभ नवरेल्मा जगारा 

वाभोये जामच ेआशे. भी शे उऩशावाने म्शणत नाशी, ऩण ते खयोखयच तवे आशे 

आणण ते ऩदोऩदी हदवून मेते.  त्मांना भ्रष्टाचाय, हशवंाचाय आणण 

ननष्काऱजीऩणारा तोंड द्मामच ेआशे. त्मांना त्माची बीती लाटते.  एक जफाफदाय 

व्मक्ती (भी शा ळब्द खऩू काऱजीऩूलाक आणण भनाऩावून लाऩयरा आशे) मा 
नात्माने मा वलाारा तोंड देण्मावाठी आऩण त्मांना कळी भदत कयणाय आशोत?  

जे. कृष्णभूतॉ 
‘रेटवा टू स्कूल्व-२’  

खयं वांगामचं तय भुरं वशन न कयण्माजोग्मा वाभाश्जक लातालयणात यशात आशेत.  भाझ े

वलद्माथॉ वाभाश्जक ल आचथाक दृष्टीने भागावरेरे शोत.े  काशी दशरत शोत,े काशी खारच्मा 
जातीतीर शोत.े  त्मांच ेलडीर वंध्माकाऱी दारू वऩऊन घयी मामच ेआणण त्मांच्मा आमांना भायामच.े 

यस्त्मात त ेएकभेकांना शळलीगाऱ कयामच.े भुरे अळा बमंकय लातालयणात लाढत शोती. काशी लडीर 

वभ्म आणण आदयणीम अवरे, तयी त्मांच्मातीर काशी गुंड आणण चोय देखीर शोत.े  फशुतांळ ऩारक 

योजंदायीलय काभ कयणाये भजूय शोत.े त्माभुऱे, ळाऱेच्मा लेऱेव्मनतरयक्तच्मा लेऱात त्मांच्मा काभात 

भदत कयणे वक्तीच ेशोत.े  वलजमा नदीलय जाऊन आई-लडीरांना कऩड ेधुलामरा भदत कयत अवे. 

जमा आणण भल्री गुयं याखामच्मा. जमोती ळेतातल्मा काभात भदत कयामची. नागयाजू त्माच्मा 
बालाफयोफय ळशयात दधू वलकामरा जामचा. ळांता नतच्मा आईरा खानालऱीत भदत कयामची. घयी 
त्मांना क्रकती पे्रभ आणण भामा शभऱामची शे भाहशत नवरे तयी वलाच भुरे आणण भुरी घयच्मा काभात 

भदत कयामची.   

वुगीच्मा हदलवात भुरे ळाऱेत अश्जफात न मेता बुईभूग क्रकला काऩवाची लेचणी कयामरा 
जामची.   

आभच्मा भुरांना त्मांच्मा गरयफीची आणण त्मांच्मा वाभाश्जक स्थानाची चांगरीच जाणील 

शोती.  त्मांच्मा वाभाश्जक ल आचथाक ऩरयश्स्थतीची ळाऱेत क्रकतीशी तऩळीरलाय चचाा केरी अवरी, 
तयी त्मांच्मा भमाादा त्मांना भाहशत शोत्मा. त्मांच्मात क्रकतीशी देळपे्रभ आणण  



उत्वाश अवरा, तयी आऩल्मा जातीच्मा भमाादा त ेकधीच ओरांडत नवत. त ेअचधक चौकव 

शोऊ रागरे शोत ेआणण त्मांची ननयीषणळक्ती खूऩ वुधायरी शोती आणण काशी लेऱा त ेघयातीर 

भोठ्मा भंडऱीना वलयोध कयत अवत शे खये शोत.े ऩयंतु, त्मांच्मा ऩरयश्स्थतीची त्मांना ऩूणा 
जाणील शोती शे त्मांच्मा डामयीलरून हदवून मेत अवे.   

ळननलायची चचाावत्रे केलऱ काशी शभननटेच अवत, काशी लेऱा ती देखीर कंटाऱलाणी शोत. 

काशी लेऱा ती एका तावाशून अचधक लेऱ चारत अवत.  अंधश्रद्ा लगैयेंवायख्मा वलऴमांत 

भोठ्मांऩेषा भुरांना अचधक स्लायस्म अवे आणण त ेआऩरी भत ेभोठ्मा हशयीयीने आणण 

भनाऩावून भांडत अवत.  त्मांचा आलाज अजूनशी भाझ्मा भनात घुभतो.   

लयीर उऩिभाखेयीज भुरांना आऩरे धैमा आणण ठाभऩणा दाखलण्मावाठी इतयशी वंधी 
शभऱत अवत. उदाशयणाथा, ळाऱेच्मा आलायातीर एक झाड एका ळेतकऱ्माने काऩरे. भुरांनी 
एकत्रत्रतऩणे त्माव वलयोध केरा आणण गालच्मा वयऩंचांकड ेतिाय केरी. अळा अवंख्म घटना 
शोत्मा. ळाऱेत त ेजी तत्त्ले शळकरे शोत,े त्मालरून त्मांना वभाजातीर खयी ऩरयश्स्थती 
शळकण्माव भदत झारी.  

शांघटीत प्रयत्न 

कोणत्माशी ठयालीक गोष्टीऩुढे न झुकणे शा शळस्तीचा खया अथा आशे.  

रशानऩणाऩावूनच आऩल्मारा धाशभाक क्रकंला वाभाश्जक वाच्मानुवाय 

लागामरा आणण आसाऩारन कयामरा वांचगतरे जाते.  शळस्त शी फक्षषव 

क्रकंला शळषा मालरून ठयते. प्रत्मेक वलऴमातच शळस्त अशबप्रेत अवते: 
तुम्शारा जय उत्तभ गोल्प क्रकंला टेननवऩटू व्शामच ेअवेर, तय तुम्शारा 
प्रत्मेक टोरा लेऱेलय आणण मोग्म ऩद्तीनेच भायाला रागतो. प्रत्मेक खेऱाच े

काशी नैवचगाक ननमभ अवतात. आऩल्मा आमुष्मातून अव ेननमभच नाशीवे 
झारे आशेत, त्माऐलजी अयाजक, ननदामता आणण वत्तेभुऱे शभऱणाऱ्मा 
पामद्मावाठीची स्ऩधाा मांनी त्माची जागा घेतरी आशे. वाभाश्जक, 

लैमश्क्तक आणण त्माशीऩरीकडची आमुष्माची गुंतागुंत शळकणे म्शणज ेखयी 
शळस्त नाशी का...?   

जे. कृष्णभूतॉ 
‘रेटवा टू स्कूल्व – २’ 

‘शळस्त’ मा ळब्दाची व्माख्मा कयणे पायच कठीण काभ आशे.  ळाऱेत अवताना भी कधीच 

कोणतीशी शळस्त ऩाऱरी नाशी आणण भुरांनाशी ती कधी शळकलरी नाशी. त्माभुऱे त्मांनी 
भाझ्माकड ेकधी पायवे रष हदरे नाशी. त्मांना भाझी कधीच बीती लाटरी नाशी.  ऩयंतु, एखादा 
नला ळैषणणक प्रकल्ऩ शाती घेतरा की भुरे त्मावाठी भनाऩावून भदत कयत. उन्शातान्शात काभ 

कयताना देखीर त्मांचा उत्वाश कधीच कभी झारा नाशी. भाझ्मा लगाात भुरांना वला प्रकायच े

स्लातंत्र्म अवे.  त ेएका जागी कधीच फवत नवत.  खोड्मा केल्मा म्शणून भी त्मांना यागालत नवे. 

त ेगरका करू रागरे की भी त्माभागीर कायणांचा वलचाय कयत अवे. गयीफ भुरे रयकाम्मा ऩोटी 
ळाऱेत मेत अवत. भग त्मांच ेशळषकांच्मा शळकलण्माकड ेरष कवे रागणाय?  

भुरे ज ेकाशी शळकतात त्मात जय त्मांचा प्रत्मष वशबाग अवेर, तय शळस्तीचा फडगा 
दाखलण्माची लेऱ क्लचचतच मेईर, भग तो बाऴेचा लगा अवो की करा-कौळल्माचा. त े

एकत्रत्रतऩणे शळकत आणण त्मात त्मांना खूऩ भजा मेत अवे.   

यभा मा भाझ्मा वशशळक्षषकेचा भुरांना ताब्मात ठेलण्माचा भागा ननयाऱा शोता. नतच्मा काशी 
थोड्मा खाणाखुणांनी आणण डोळ्मांच्मा शारचारींनी भुरे ळांत शोत अवत. अथाात, प्रत्मेकाच े

स्लत:च ेअवे काशी आडाख ेअवतात.   

एक-दोन भुरांचा अऩलाद लगऱता, ळायीरयक श्रभांफाफत भुरांना खूऩ उत्वाश अवे.  

गप्ऩागोष्टी कयत काभ कयामरा त्मांना आलडत अवे.  त ेळाऱा झाडून-ऩुवून वाप कयत. त्मांनी 
खड्डशेी खणरे. त्मांनी वशजऩणे लाऱू लाशून नेरी.   

प्रत्मेक भुरारा १० x १० पुटाचा एकेक लापा बाजमा आणण पुरे रालण्मावाठी हदरा शोता. 
ऩाणी देणे, तण काढणे शा योजच्मा काभाचा बाग शोता. त ेरयकाम्मा ऩोटी आरे अवरे, क्रकंला 
त्मांची भनश्स्थती चांगरी नवरी, तय त ेकाशी तयी वफफी वांगत. ऩण वाभान्मत: शे काभ चांगरे 

शोत अवे. भाझ्मात आणण भुरांभध्मे जय काशी अंतय ऩडरे अवेर, तय त ेरलकयच ननलऱत अवे. 

शळषक अवण्माऐलजी भी त्मांचा बाऊ फनरो शोतो. त्मांना भी कधीच शळस्त शळकलरी नव्शती 
आणण आम्शी काशी वलळेऴ न कयताशी त्मांना मोग्म भागा कोण आणण कवा दाखलत अवेर, माचा 
भी नेशभी वलचाय कयामचो.   

शळकण्माची वाधने आणण वंधी उऩरब्ध करून देणे शी शळषकाची जफाफदायी आशे.  शळस्त 

आणण रष देणे शे शळकलता मेत नाशी.  शे गुण भुरांभध्मे मेण्मावाठी भी ळांतऩणे लाट ऩहशरी.  
कारांतयाने भरा त्मांच्मात फदर हदवू रागरा, ऩण त्माच ेशे्रम कोणारा जात ेमाची भात्र भरा 
खात्री नाशी.    



 

ऩयाायी मागा 



ननरोगी ऴरीर आणण मनाचे कायासेत्र 

शळषण षेत्रातीर भाझ ेप्रमोग चारू ठेलण्मावाठी भी ज.े कृष्णभूतींच्मा 
शळकलणीतून पे्रयणा घेतरी, आणण नंतय त्मारा गौतभ फुद्ाच्मा वलचायांची 
जोड हदरी.  तत्त्लसानात क्रकंला शवद्ांतात न जाता ळाऱेतीर भुरांच्मा 
ळायीरयक वलकावाफाफतच ेभाझ ेअनुबल भी भांडणाय आशे.  

ळायीरयक वलकावावोफतच भानशवक कामाषेत्राचा ळोध घेण्माकड े

कृष्णभूतॉ अचधक रष देतात.  उतयत्मा लमात देखीर त ेमोगावनांचा वयाल 

कयीत अवत. त ेळयीय ताठ ठेलून चारताना ऩाशणे क्रकंला त ेवशजऩणे 

जशभनीलय भांडी घारून फवताना ऩाशणे शी बाग्माचीच गोष्ट शोती.  ळयीय 

ननयोगी अवेर तयच भनाच्मा अंतयंगात उतयता मेत.े.. शाच तो वंदेळ शोता! 

गौतभ फुद्ानेशी ळयीयारा खूऩ भशत्त्ल हदरे आशे. भनात जो वलचाय 

मेईर, तो ळयीय आऩल्मा ‘वंलेदनातून’ व्मक्त कयत.े  भनात जय याग ननभााण 

झारा, तय ळयीयात दाश जाणलतो, श्लावात पयक ऩडतो ल त्मातून तणाल 

ननभााण शोतो.  त्माचप्रभाणे, भनात वभाधान अवेर, तय ळयीयारा वुखद 

वंलेदना शभऱून ळयीय शरके शोत!े म्शणून ‘ननलााण’ क्रकंला ‘आत्भसान’ प्राप्त 

शोईऩमतं ळयीयाच्मा वंलेदना वभजून घेण्मावाठी गौतभ फुद् ध्मान 

कयण्माचा वल्रा देतात.  भन ल स्थूर ळयीय मांच्मातीर नात ेवभजून घेणे शे 

त्मांच्मा भत ेपाय भशत्त्लाच ेआशे. म्शणूनच, भुरांच्मा ळायीरयक लाढीकड े

दरुाष करून चारणाय नाशी.   

भाझ्मा ळाऱेतीर ५ त े११ लऴांची भुरे अनुवूचचत जातींतीर ल भागाव लगॉम शोती 
आणण एक भुरगी अनुवूचचत जभातीची शोती. वलाजण ग्राभीण बागातीर शोत.े ‘चचट्टी 
फाडी’ मा अनंतऩुय ळशयाजलऱच्मा भाझ्मा ळाऱेत जेव्शा शी भुरे आरी, तवे्शा कुऩोऴण, 

ऩारकांच ेदरुाष, फारभजूय म्शणून ळेतात कयाले रागणाये काभ क्रकंला उन्शातान्शात गुये 

चयामरा नेणे, नाशीतय घयकाभ लगैयेंभुऱे फशुतके वला भुरांना ननयननयाऱे आजाय जडरे 

शोत.े  

खरुज, नामटा, उला, केवातीर कोंडा, तोंडाबोलती ऩांढये डाग मांवायख्मा गोष्टी 
वलावाधायण शोत्मा.  शळलाच्मा तोंडालय आणण शाताऩामांलय रार डाग शोत.े फाफू तोतया 
शोता आणण त्मारा शळकामरा लेऱ रागत अवे. अनुवूचचत जभातीभधीर वुचरयता लेडी 
आणण कुरूऩ शोती. ती चकणी, कुफडी आणण तोतयी शोती. नतच ेकेव डोक्मालय वुमांवायखे 

उबे यशात. नतचा यंग रार शोता आणण नतच्मा वंऩूणा ळयीयालय गडद रार आणण वऩलळ्मा 
यंगाच ेडाग शोत.े याभंजनेमुरूत यक्ताची कभतयता शोती, तो अनतळम कृळ शोता आणण 

नेशभी खोकत अवे. भुरांनी भरा वांचगतरे की त ेआठलड्मातून एकदा अंघोऱ कयत अवत 

आणण भुरे ४-५  भहशन्मातून केव्शातयी केव काऩत अवत... प्रत्मेक भुरारा काशीतयी 
व्माधी शोती.   

आचथाकदृष्ट्मा त ेवलाच गयीफ शोत.े वाभाश्जक दृष्टीने त ेखारच्मा जातीतीर शोत,े 

त्मांच्मावाठी इतय वोमीवुवलधा ऩुयेळा ल वभाधानकायक नवल्माने त्मांना आजाय, 

अंधश्रद्ा आणण रूढी ल ऩयंऩया मांनी ग्रावरे शोत.े  दषु्काऱी प्रदेळात अवल्माने वततच्मा 
दषु्काऱाने त्मांच्मा शळषणात व्मत्मम मेत अवे आणण त्मांना भजुयी कयणे बाग ऩड.े त्मांच े

आई-लडीर काभावाठी दवुऱ्मा गालारा गेरे की त ेअनाथ भुरांप्रभाणे गालात यशात अवत.  

वांस्कृनतकदृष्ट्मा त्मांच्मा काशी श्रद्ा- वलश्लाव शोत.े त्मांच्मा गालातीर देल-देलता 
त्मांच्मावाठी पाय भशत्त्लाच्मा शोत्मा आणण त ेत्मांची जनालये आणण ळेतीळी वंफंधीत वण 

वाजये कयत अवत.  भंजुनाथ शरगंामत शोता आणण शळल त्माच्मावाठी अनतळम 

भशत्त्लाचा शोता आणण त्माच्मा धाशभाक श्रद्ा अनतळम ठाभ शोत्मा.  

शी भुरे भरा बेट म्शणून शभऱारी शोती.  कोणत्माशी ऩरयश्स्थतीत वभतोर हटकलून 

वशनळीरता अंगी फाणलामरा त्मांनी भरा भदत केरी तवेच त्मांच्मा शळषणावाठी ऩमाामी 
भागाशी ळोधामरा रालरे! 

काशीतयी आध्माश्त्भक फैठक अवरेल्मा भुरांना जफाफदाय ल ऩरयऩूणा नागरयक 

फनण्मावाठी वभान वंधी शभऱणे आलश्मक आशे.  



वकव, ऩौश्ष्टक अन्न आणण लगाातीर अभ्माव माफयोफयच भुरे दययोज खारीर गोष्टी 
कयत अवत: 

ळायीरयक व्मामाभ ल मोगावने: ळाऱा वुरु शोण्माऩूलॉ वकाऱी ८ त े९ मा लेऱात भुरे 

मोगावने कयत अवत. श्लावाकड ेरष ठेलून उबे याशून, फवून आणण झोऩून कयण्माची भी 
त्मांना जलऱ जलऱ २५ आवने शळकलरी शोती. ऩाठीचा कणा, भान, कंफय, छाती आणण 

फोटांवाठी शा चांगरा व्मामाभ शोता. माभुऱे ळयीयात पयक ऩडरा आणण भनाची एकाग्रता 
लाढण्मावशी भदत झारी.  

ननयननयाऱे खेऱ: ळायीरयक शळषणावाठी स्लतंत्र शळषक नेभणे चचट्टी फाडीरा ळक्म 

नव्शत.े  भी केलऱ वाधे चेंडू, रयगं्ज, आणण जाऱी नवरेरा व्शॉरीफॉर  त्मांना हदरा शोता. 
भुरांनी भैदानात एक खड्डा खणरा आणण त्मात लाऱू बरून त्माचा उंच उडी आणण रांफ उडी 
वाठी लाऩय केरा. त ेखो-खो आणण कफड्डी देखीर खेऱत अवत. भुख्म दयलाजाऩावून लगााऩमतं 

अवा एक १५ पूट रंुदीचा यस्ता भी तमाय केरा आणण त्मालय योज ऩऱण्माचा वयाल कयामरा 
वांचगतरा.  बारापेक कयण्मावाठी भी त्मांना एक रांफ फांफू हदरा. व्मालवानमक प्रशळषक 

नवरा तयी भुरे खेऱत अवत आणण त्मांना त्मात भजा मेई. पालल्मा लेऱावाठी भी त्मांना एक 

फुवद्फऱाचा ऩटशी हदरा.  

ळायीरयक श्रभ (फागकाभ): ६ एकय ळेतजशभनीलय शी ळाऱा शोती. भी प्रत्मेक भुरारा 
लगााजलऱ ५ चौयव पुटांचा एक तुकडा आणण १० प्रकायच्मा बाजमांच्मा त्रफमा हदल्मा... त्मांनी 
जभीन तमाय केरी, चय केरे, खत घातरे, कंुऩण घातरे... भुख्म दयलाजाऩाळी अवरेरा शातऩंऩ 

लगााऩावून दीड परांगालय आशे. भग भुरांना फादल्मा हदल्मा. तो एक चांगरा व्मामाभ ठयरा. 
व्मामाभ आणण अभ्माव मांची वांगड घातरी. त्मांना ननयीषण कयण्मावाठी तक्त ेफनलून हदरे 

आणण त्मात झाडांच्मा लाढीची ननयीषणे करून त्मांची नोंद कयामरा वांचगतरी.  

ळाऱेच्मा भळ्मात रालण्मावाठी भी ननयननयाळ्मा प्रकायची पऱझाडांची ७५० योऩे 

आणरी. काभगायांकडून खड्ड ेखणून त्मात योऩे रालून घेतरी. भुरांच े३ गट फनलरे. एका 
गटाने ऩंऩाने ऩाणी काढामच,े दवुऱ्मा गटाने त ेकाशी अंतयाऩमतं लाशून न्मामच ेआणण नतवऱ्मा 
गटाने झाडांना ऩाणी घारामच.े  दययोज शी काभे आऱीऩाऱीने फदरत अवू.  

एका शंगाभात आम्शी बुईभूगाच ेऩीक घेतरे आणण त्मात भवूय, हशयले चणे लगैये 

आंतयवऩकेशी घेतरी. तण काढण्मात आणण काऩणी कयण्मात भुरांचा वशबाग शोता. शी वऩके 

काढल्मालय ५ भहशन्मांऩमतं आम्शारा बुईभूग आणण भवूय वलकत घ्माले रागरे नाशीत.  

 

भुरे भाझ्माळी पाय चांगरी लागत अवत. त्मांच्मा वशकामााच ेलणान कयामरा भाझ्माकड ेळब्दच 

नाशीत.  मा वला काभात त्मांना भजा लाटे आणण त्मांनी भनाऩावून खूऩ श्रभ घेतरे. मा वलााचा त्मांना 
ळायीरयकदृष्ट्मा आणण अभ्मावाठीशी खूऩ पामदा झारा.   

वंध्माकाऱच ेक्रपयणे: योज वंध्माकाऱी फागकाभ आणण खेऱ झाल्मालय भुरे शातऩंऩालय जाऊन 

अंघोऱ कयामची. भग त ेक्रपयामरा जामच.े कधी कधी भी त्मांच्माफयोफय जात अवे, कधी त ेगटागटाने 

क्रकंला जोड्मा करून जात अवत.  वशवा त ेळेतातच क्रपयामरा जात  क्रकंला तरालाच्मा काठालय नाशी तय 

गालाकड ेजाणाऱ्मा यस्त्मालय. ननवगााच्मा वाननध्मात क्रपयत अवताना त ेकेलऱ ळाऱेच्मा आजूफाजूच्मा 
ऩरयवयातीर ननवगााच ेननयीषण कयीत, इतकेच नव्शे, तय ऩयत मेताना ळेतात तण म्शणून लाढणायी 
बाजीची ऩाने आणण कच्ची पऱेशी त ेयात्रीच्मा जेलणावाठी घेऊन मेत अवत.  गालात क्रपयामरा गेरे की 
त ेगालातल्मा दकुानातून शभठाई घेऊन खात अवत. त्मांना गालातल्मा वगळ्मा फातम्माशी शभऱत 

अवत. ळाऱेत ऩयत आल्मालय त ेमा वलााची तऩळीरलाय चचाा कयत अवत.  

ध्मान: आवने केल्मानंतय १५ शभननटे त ेध्मान कयत अवत.  मात त ेआऩरा श्लाव नैवचगाकऩणे 

कवा चारतो त्मालय रष देत. अथाात भनात इतय वलचाय आरे की भुरे श्लावालय रष देणे वलवयत. दोन 

वलचायांभध्मे काशी ळांत षण शभऱारे की त ेस्लत:ची ओऱख ऩटलण्मावाठी पाय भशत्त्लाची बूशभका 
फजालत.  ळांतऩणे फवा आणण शी काशी षणाची, भनाच्मा आतीर स्तब्धता अनुबला अवे भी भुरांना 
वांगत अवे. मा ध्मान धायणेभुरे भुरांच्मा फुद्ीची जरद लाढ शोण्माव भोठीच भदत शोत अवे.   

१० भहशन्मानंतय भी भुरांच्मा केलऱ अभ्मावातीर प्रगतीचाच नव्शे, तय करा कौळल्मे, आणण 

त्मांच्मा ळायीरयक प्रगतीचाशी आढाला घेतरा, तवे्शा लेड्मा आणण कुरूऩ वुचरयतावश त्मा वला रशानग्मा 
फुद्ांलय भाझ ेपे्रभ जडरे!  

इथे भरा वांगामरा राज लाटत नाशी क्रकंला भी अनतळमोक्ती देखीर कयत नाशी, ऩण शे वत्म 

आशे.  अनेक लेऱा भरा शळला, याभंजनेमुरू आणण आता ळशाणी झारेरी, ऩूलॉ खूऩ त्राव देणायी लेडी 
वुचरयता मा वलांना शभठी भायाली अवे लाटत अवे!  

१० भहशन्मानंतय वुचरयतावश वला भुरांच ेऩूलॉच ेआजाय नाशीवे झारे... त्लचचे ेआजायशी याहशरे 

नाशीत.  भानशवक बीती उयरी नाशी... याभंजनेमुरू ळाऱेत मामरा रागरा, तवे्शा वला भुरे त्माच्मा 
फयगड्मा भोजत अवत. त्मारा नाले ठेलून चचडलत अवत.  ऩण रलकयच त्माच्मात वुधायणा झारी, 
स्नामूभध्मे  ताकद आरी आणण तो ळाऱेतरा नेता झारा! भी देखीर त्माच ेभत वलचारू रागरो.  
शळलाच्मा ळयीयालयच ेडाग नाशीवे झारे आणण तो वुंदय हदवू रागरा.  वलाच भुरांची तब्मेत अळा प्रकाये 

वुधायरी, चशेऱ्मालय यमा आरी, यंग वुधायरा आणण ळयीये वुदृढ झारी.  



केलऱ ळयीयातच नव्शे, तय भनाच्मा खोर स्तयालय देखीर मा भुरांभध्मे ‘खया 
फदर’ घडून मेऊ रागरा.  वुचरयता वकाऱी रलकय मेऊन ळाऱेच ेवंऩूणा आलाय 

झाडून काढामची. फोअयलेर भधून एकटीनेच ती वऩण्माच ेऩाणी आणून बरून 

ठेलामची, ऩथृ्लीचा गोर, पुरदाण्मा अवे ळाऱेतरे वाभान वाप करून नीट जागच्मा 
जागी ठेलामची. ती अंघोऱ करून व्मलश्स्थत कऩड ेकरून, केव वलचंरून ळाऱेत 

मामची. पायळा शुळाय नवरेल्मा  फाफूने अभ्मावात वलळेऴ प्रगती केरी नाशी ऩण 

छान स्लमंऩाक करू रागरा. शळलाभधीर कराकाय उबारून मेऊ रागरा.  अनंतऩुय 

श्जल््मातीर दषु्काऱाची चचत्रे त्माने यंगीत ऩेश्न्वरीने काढरी आणण त्मात 

दषु्काऱी बागातीर ळेतकऱ्मांच्मा श्स्थतीच ेचचत्रण केरे. याभंजनेमुर ूगोष्टी 
चांगल्मा यंगलून वांगत अवे, तो आता गोष्टी शरशू रागरा. वुचरयता नतच्मा 
अंतभानातीर वलश्लाच ेवुंदय चचत्रण करू रागरी.   

भंजुनाथचा त्माच्मा धाशभाक कभाकांडालय भोठाच वलश्लाव शोता. आम्शी जेव्शा 
भोशयभ आणण नाताऱलयच ेळैषणणक प्रकल्ऩ शाती घेतरे, तवे्शा त्माने त्माव कवून 

वलयोध केरा. शळलाखेयीज इतय कोणत्माच धभाातीर देलारा क्रकंला वंतांना भान देणे 

त्मारा भान्म नव्शत.े नाताऱच्मा लेऱी त्माने मेळूची भातीची भूतॉ फनलरी नाशी, 
भेणफत्ती रालरी नाशी, केकशी खाल्रा नाशी, फामफरभधरा एक ळब्दशी त्मारा 
ऐकामचा नव्शता... त्माने मा प्रकल्ऩालय दोन हदलव फहशष्काय टाकरा आणण त ेदोन 

हदलव उऩलाव केरा. इतय धभाातीर देलांची प्राथाना केरी, तय ळंकय भशादेल त्मारा 
शळषा कयेर अळी त्मारा बीती लाटत शोती.  वला धभााभधीर एकता त्मारा 
वभजालण्माव फयाच लेऱ रागरा.  

वुचरयता लेडवय अवल्माने भुरे वुरुलातीरा नतरा चचडलत अवत. ती त्मांच्मा 
ल्मा पाडत अवे, ऩाट्मा पोडत अवे. ती इतय भुरांना चालामची, भायामची, केव 

ओढामची. नतच्मा फाफतीत थोडा वंमभ ठेला आणण नतच्माळी चांगरे लागा अवे भी 
भुरांना वांगत अवे.  ५-६ भहशन्मात ती शऱू शऱू फदरू रागरी! 

त्याांच्या आयुष्याची आणण ळाताळरणाची जाणीळ 

 लन्नरू स्लाभी शा एक १३ लऴांचा भुरगा आशे. तो ५ लीत दोनदा नाऩाव झारा.  म्शणून 

त्माच्मा ऩारकांनी ननयाळ शोऊन त्मारा ळाऱेत ऩाठलण ेफंद केरे.  त्मारा ळाऱेत स्लायस्म नव्शत े

आणण तो शरशू-लाचूशी ळकत नव्शता.  

शनुभंतुच ेआई-लडीर कजाफाजायी शोत,े त्माची ऩयतपेड कयण्मावाठी तो एका ळेतकऱ्माकड े

थोड्मापाय ऩगायालय काभ कयत शोता.  

लमाच्मा १२ व्मा लऴॉ रग्न करून हदल्माभुऱे जमरक्षभीची ळाऱा फंद झारी.  

एका जुनाट आजायाभुऱे भयेन्ना अननमशभतऩणे ळाऱेत मामचा आणण तो चौथीत ओऱीने 

चायदा नाऩाव झारा शोता. त्माच ेआई-लडीर गयीफ आणण अंधश्रद्ाऱू आशेत. भुरारा फयं लाटालं 
म्शणून त्मांनी ग्राभदेलतरेा ऩळु फऱी हदरा.  

वुब्फम्भारा शरहशता-लाचता मेत शोतं आणण ती अभ्मावातशी शुळाय शोती. ऩण नतच्मा आई-

लडडरांनी नतरा घयकाभ, स्लमंऩाकऩाणी कयामरा आणण रशान बालंडाना वंबाऱामरा रालरं. 
म्शणून नतनं ळाऱा वोडरी.  

ळाऱाफा्म भुरांवाठी ऩमाामी भागा ळोधताना त्माभागीर कायणे आणण त्मांच्मा वभस्मांचा 
अभ्माव कयणे आलश्मकच आशे.  

फारवललाश, ऩारकांची ननयषयता, गालातीर लयच्मा जातीतीर रोकांच ेलचास्ल, अंधश्रद्ा, 
गरयफी, अस्ऩशृ्मता, याजकीम खच्चीकयण, फेयोजगायी, वाभाश्जक वलऴभता, फारभजुयी, 
लेठत्रफगायी, स्थरांतय, वकव ल ऩोऴक अन्नाचा अबाल अळी अनेक वाभाश्जक ल आचथाक कायणे 

माभागे दडरेरी आशेत.   

शळषकांना प्रशळषण देण्मावाठी भी ‘रुयर डवे्शरऩभेंट रस्ट’ भध्मे रुजू झारो, तवे्शा मा 
रस्टच्मा ळाऱांभधीर दशरत, अनुवूचचत जभाती आणण भागावलगॉम वलद्माथ्मांची ऩातऱी 
वुधायण्माची जफाफदायी भाझ्माकड ेवोऩलण्मात आरी.   

शळषकांनी भरा वांचगतरे की ऩारकांना याजी कयणे शे पाय कठीण काभ आशे. भुरांना आणण 

त्मातशी वलळेऴत: भुरींना ळाऱेत ऩाठलाले, त्मांना चांगरे शळषण शभऱाले अवे ऩारकांना लाटतच 

नाशी. भुरे ळाऱेत मामची थांफरी, की त्मांनाशी ऩयत ळाऱेत माले, काशी शळकाले अवे लाटतच नाशी.  



जमा गालांभध्मे एखादी स्लमंवेली वंस्था काभ कयत अवत,े तथेे स्लमंवेलक भुरांच्मा घयी 
जाऊन त्मांना ळाऱेत घेऊन मेतात आणण ळाऱा वुटल्मालय त्मांना ऩयत घयी नेऊन 

वोडतात. शे स्लमंवेलकांच ेकताव्मच आशे अवे ऩारकांनाशी लाटत.े अनुवूचचत जातींच्मा 
ऩारकांना भुरांना ळाऱेत ऩाठलण्मावाठी याजी कयणे पाय कठीण आशे अवे स्लमंवेलकांच े

म्शणणे आशे. ठाभ वलश्लाव आणण अंधश्रद्ा माभुऱेशी ऩारक भुरींना ळाऱेत ऩाठलामरा 
तमाय नाशीत.  भुरांना ळाऱेत ऩाठलरे तय कऩड,े औऴधे, ऩुस्तके, अन्नधान्म लगैयेंचा 
पामदा त्मांना शभऱाला अळीशी त्मांची इच्छा अवत.े  

प्रत्मेक लगाात भुरांच्मा ऩातऱीत पाय भोठा पयक अवतो. अनेक भुरे जयी ५लीत 

शळकत अवरी, तयी त्मांना अषयओऱखशी नवत.े काशींना केलऱ अ, आ, इ, ई... इतकेच 

मेत अवत.े गणणत अनतळम कच्च ेअवत.े दयलऴॉ त्मांना ऩुढल्मा लगाात ढकरण्मात मेत े

ऩण ती त्मांची मोग्मता नवत.े माचा अथा शी भुरे त्मांच्मा लमानुवाय ठयलण्मात आरेरा 
अभ्माविभ ऩूणा करू ळकत नाशीत.  अनेक भुरे ननमशभत ळाऱेत मेत नाशीत... कदाचचत, 

ळेतीच्मा शंगाभात भुरे काभ करून ऩैवे शभऱलण्मात ऩारकांना शातबाय रालतात, क्रकंला 
त्मांना चाय शबतंीत फवून काशी शळकण्मात स्लायस्म नवत.े  अनेक गालांत ळाऱा 
गालाऩावून, वलळेऴत: दशरत लस्तीऩावून दयू अवत.े  

मा कायणांवोफतच शळषकांनी अभ्मावाळी वंफंचधत अळी काशी कायणेशी 
वांचगतरी. त्मांच ेएक प्रभुख ननयीषण अवे शोत ेकी वयकायी ळाऱांतीर शळषक भुरांची 
ळैषणणक ऩातऱी वुधायण्माची जफाफदायी घेत नाशीत. फशुतके वलाच वयकायी शळषक 

ळाऱेच्मा गाली यशात नाशीत. म्शणून फयेचवे शळषक आऩरे काभ ननमशभतऩणे कयत 

नाशीत आणण वभाज क्रकंला ऩारक मांच्माप्रती त ेस्लत:रा उत्तयदामी भानत नाशीत.  

फशुतके वलाच भुरांना शळषकांची अनतळम बीती लाटत.े शळषक भुरांना मोग्म भागादळान 

कयत नाशीत आणण भुरांना ऩुयेवे प्रोत्वाशनशी देत नाशीत.  ळाऱेत अननमशभतऩणे मेणायी 
भुरे आणण शळषणात भागे ऩडणायी भुरे मांच्माकड ेकोणी वलळेऴ रष देत नाशी. फऱ्माच 

ळाऱांभध्मे वलद्माथॉ ल शळषक मांच ेप्रभाण मोग्म नाशी. अनेक भाध्मशभक ळाऱांभध्मे 

ऩुयेवे शळषक नाशीत आणण काशी शळषकांना त्मांची ऩात्रता नवतानाशी दोनशून अचधक 

वलऴम शळकलाले रागतात.  अभ्माविभाळी ननगडीत इतय उऩिभांचा अबाल, शळस्त 

नवणे, ऩुयेळा वोमी वुवलधांचा अबाल आणण वयकायी ळाऱा चांगल्मा प्रकाये न चारणे अळा 
गोष्टीशी ननदळानाव आल्मा.   

अभ्माविभ आणण भुरांच ेसान एका ऩातऱीलय नवतात आणण शळकणे शा केलऱ एक उऩचाय 

याशतो.  भुरांची आकरनळक्ती कभी ऩडत.े उदाशयणाथा, भुरे जयी ५ लीत अवरी, तयी त्मांना आऩल्मा 
लगााची ऩाठ्मऩुस्तके शरहशता-लाचता मेत नाशीत! ५ लीतीर अनेक भुरांना केलऱ अषयओऱखच 

अवत.े  वयकायी ळाऱेतीर शळषकांची शळकलण्माची ऩद्त चांगरी नवत,े त्मात यव नवतो, जफाफदायी 
नवत ेआणण एकूणच ळाऱेत शळषणावाठी मोग्म अवे लातालयण ननभााण केरे जात नाशी.  लास्तवलक, 

शी ऩद्त शळषककें द्री आशे आणण म्शणून शळकलरेरा धडा भुरांना वभजरा आशे की नाशी माकड ेरषच 

हदरे जात नाशी.   

ऩाठ्मऩुस्तकातीर तांत्रत्रक बाऴा वभजण्माव आणण रषात याशण्माव कठीण आशे.  माऩैकी 
फयेचवे ळब्द वंस्कृत आशेत.  उदाशयणाथा, ८-९ लऴांच्मा भुरारा ‘एकदर फीज’ क्रकंला ‘बूगबाजर’ 

मांवायखे ळब्द शळकाले रागतात.  फयीचळी भुरे नाऩाव शोतात आणण त्मांना ‘०’ गुण शभऱतात, ऩाव 

शोण्मावाठीच ेक्रकभान ३५ गुणशी त ेशभऱलू ळकत नाशीत.  शळषक क्रकंला ऩारक कोणीच अभ्मावात 

भागे ऩडणाऱ्मा, शळषणात गनतभंद अवणाऱ्मा भुरांच्मा शळषणाकड ेरष देत नाशीत.  शुळाय भुरांकड े

त ेअचधक रष आणण प्रोत्वाशन देतात. गनतभंद भुरांना शभऱणाऱ्मा शळषा आणण अऩळब्दाभुऱे त े

अचधकच ननयाळ शोतात. त्मांची तुरना शुळाय भुरांळी केरी जात ेआणण त्मांना तवे फनण्मावलऴमी 
वांचगतरे जात!े मा भुरांच्मा  अनेक वऩढ्मा शळषणाऩावून लंचचत याहशल्मा आशेत, त्मांच्मा वभाजाने 

अन्माम वशन केरा आशे, त्मांच्मात अचानक अवा फदर कवा काम शोऊ ळकेर? ऩाठ्मऩुस्तकातीर 

धड्मांचा भुरांच्मा आमुष्माळी, त्मांच्मा लातालयणाळी, त्मांच्मा भानशवकतळेी आणण भानवळास्त्राळी 
देखीर  काशीच वंफंध नाशी! 

मा वला ननयीषणाच ेवलश्रेऴण केल्मालय ऩरयश्स्थती फदरण्मावाठी आणण भुरांना चांगरे शळषण 

शभऱाले मावाठी आम्शी ऩुढीर काशी ऩमाामी भागा वुचलरे: 

गालातीर आयोग्माची आणण स्लच्छतचेी ऩरयश्स्थती वुधायण्मावाठी शळषकांनी  काशी 
जफाफदायी स्लीकायाली. ऩाठ्मऩुस्तकाखेयीज प्रत्मष लातालयणाळी वंफंचधत अवा काशी आयाखडा 
तमाय करून तो भुरांना शळकलाला.  भधून भधून भुरांना गालातीर यस्त,े वलशीयी आणण 

शातऩंऩाबोलतारचा ऩरयवय वाप कयण्माच्मा उऩिभात बाग घ्मामरा रालाला.  तवेच तथेीर 

वांडऩाण्माचा ननचया कवा कयाला शे शी शळकलाले.  

शळषकांनी भुरांच्मा वशबागातून गालातीर ल त्मांच्मा घयातीर प्रौढाना वाषय कयण्माची 
जफाफदायी काशी अंळी तयी स्लीकायाली.  गालातीर भोठ्मा भाणवांना ल आऩल्मा आई-लडडरांना 
गालातीर लातालयणाळी शभऱत्मा जुऱत्मा ऩद्तीने कवे शरशामरा-लाचामरा शळकलाले माच ेभुरांना 
प्रशळषण द्माले ल त्माचा लेऱोलेऱी आढाला घ्माला.   

 



शळषकांनी फारवललाश योखालेत. त्मावाठी वलळेऴत: नतवयीच्मा लयच्मा 
लगाातीर भुरांना आणण वलळेऴत: भुरींना मा वाभाश्जक कुप्रथेतीर वभस्मांफाफत 

भाहशती देऊन जागरूक कयाले.  त्मातून गालातीर काशी लाईट प्रथांची भाहशती 
गोऱा करून त्मांचा ऩाठ्मऩुस्तकाच्मा अभ्मावात वभालेळ कयाला.   

शळषकांनी दय भहशन्मारा ऩारकवबा आमोश्जत करून त्मांत भुरांफाफत 

वकायात्भक वलचाय भांडालेत. उदाशयणाथा, भुरांना ननमशभत ळाऱेत ऩाठलण,े 

स्लच्छता ल नीटनेटकेऩणा, गशृऩाठ ऩूणा करून घेणे, घयी अभ्माव कयणे लगैये.  

शळषकांनी अंधश्रद्ा, फारवललाशावायख्मा लाईट वाभाश्जक ल वांस्कृनतक प्रथा, 
भद्मऩान, तवेच भुरांना धोक्माच्मा काभारा न जुंऩणे मावलऴमीशी त्मांच्माळी 
वंलाद वाधाला.   

ळाऱेतीर शळकलणे गुणलत्ताऩूणा तय अवालेच ऩण त ेस्लायस्मऩूणा अवाले, 
भुरांना त्मात उत्वाश लाटाला आणण त्मांना ळाऱेची गोडी रागाली. त्मावाठी 
काशीवे ऩाठ्मऩुस्तकातून फाशेय ऩडाले रागेर आणण गालाच्मा लातालयणाळी 
वंफंचधत अवे वलऴम घ्माले रागतीर. त्माभुऱे ती शरशामरा ल लाचामरा रलकय 

शळकतीर आणण त्मांच्मा आमुष्माची ल लातालयणाची त्मांना जाणील शोईर आणण 

त्मातूनच त्मांच्मा जीलनात काशी फदर घडून मेण्माची आळा ननभााण शोईर.   

लयीर गोष्टींचा वलचाय केल्मानंतय आम्शी प्राथशभक ळाऱांच्मा वयकायी 
ऩाठ्मऩुस्तकांच ेवलश्रेऴण कयण्माचा प्रमत्न केरा. तरेगू ऩाठ्मऩुस्तकांत नैनतक 

कथा आणण कवलता, देळबक्तीऩय गाणी आणण गोष्टी, रोककथा, ऐनतशाशवक 

आणण वाभाश्जक कथा, ऩत्ररेखन, आणण १-२ ननफंध अळांचा वभालेळ शोता.  
गणणताच्मा ऩुस्तकात आकड,े ऩाढे, फेयीज-लजाफाकी, गुणाकाय-बागाकाय, 

प्रभाणे, जागेप्रभाणे आकड्माच ेभूल्म लगैये शोत.े वभाजळास्त्र (ऩरयवयाच ेळास्त्र- 

१) मा ऩाठ्मऩुस्तकात कुटंुफ, गाल, ग्रशणे, ग्रश, ननलडणुका, रोकवंख्मा, उत्ऩन्न, 

न्माम, कामदा मा वलांचा वभालेळ शोता.  ननवगाळास्त्र (ऩरयवयाच ेळास्त्र-२) मात 

ळयीयाच ेअलमल, आजाय, प्रथभोऩचाय, घयांची फांधणी, अलजाये, वकव अन्न, 

शला, ऩाणी, ऩळु-ऩषी, कऩड,े जशभनीच ेप्रकाय, शलाभान, ळेती, भाळी आणण 

पुरऩाखये मांचा आमुष्मऩट, लगैयेंचा वभालेळ शोता.   

शे धड ेपायच वुमोग्म हदवतात! लास्तवलक, मातीर ५०% धड ेऩूणाऩणे अवंफद् आणण 

ग्राभीण भुरांवाठी वंदबाशीन आशेत, केलऱ ऩाठ कयण्माऩरीकड ेत्मांचा काशीशी उऩमोग नाशी. 
आणण मातीर वलाात भोठा तोटा म्शणजे फशुतके वला ऩाठ्मऩुस्तकाभधीर बाऴा शी 
िाम्शणाच्मा तोंडी अवरेरी वंस्कृतप्रचुय बाऴा आशे आणण दशरत भुरांच्मा बाऴेळी आणण 

त्मांच्मा वंस्कृतीळी माचा दयुान्लमानेदेखीर वंफंध नाशी. उदाशयणाथा, तीथास्थऱे, नद्मा 
आणण देलांची लणाने कयणाऱ्मा कवलता मा ऩुस्तकांत आशेत, त्मातून भध्मभलगॉम आणण 

उच्चलणॉमांची वंस्कृती हदवून मेत.े अनुवूचचत जाती ल जभातीची (दशरत) भुरे केलऱ 

ऩयीषेत ऩाव शोऊन वहटाक्रपकेट शभऱण्मावाठी वक्ती म्शणून त ेऩाठ कयतात.  

वध्मा प्रचशरत शळषणव्मलस्थेच्मा आऩण वलयोधात जाऊ ळकत नाशी. ऩयंतु, 

अनुवूचचत जाती ल जभातीच्मा भुरांवाठी आऩण काशी ऩमाामी भागा ननश्श्चतच ळोधू ळकतो. 
भग आम्शी वयकायी ऩुस्तकातीर भुरांवाठी वंदबाशीन अवणाये अवे ५०% धड ेकाढून टाकरे 

आणण गालातीर लातालयण ल वाभाश्जक ऩरयश्स्थतीळी वुवंगत अवे धड ेत्माजागी घातरे.   

आम्शी कभरा नालाची एका नानमका ननभााण केरी आणण नतच्मावलऴमीच्मा गोष्टीतून 

‘वीभा तरेगू’ आणण ‘लेकुला’ नालाची ऩुस्तके तमाय केरी.  शी लाचण्माची ऩुस्तके शोती आणण 

त्मातच भुरांनी कयण्मावायखा काशी अभ्मावशी हदरा शोता. मात तरेगू, वाभाश्जक ळास्त्रे ल 

गणणताचा वभालेळ केरा शोता. मात स्थाननक बाऴेच ेप्रनतत्रफफं शोत ेआणण त्मातीर वला 
अभ्माव खेऱाच्मा स्लरूऩातीर शोत:े लेगऱेऩण ओऱखा, हदरेल्मा अषयांच ेळब्द फनला, 
जोड्मा राला, ळब्दकोड,े ओऱखा, रयकाम्मा जागा बया, चचत्रे काढा ल यंगला, नक्कर कया... 
लगैये. शळषकांनी अभ्मावाची काड ेतमाय केरी आणण त्मांच्मा भाध्मभातून भुरे पाय रलकय 

लाचू ल शरशू रागरी.  वुवंगत अभ्मावातून भुरे खूऩ रलकय शळकू रागरी, वुधायरी आणण 

त्मांनी त्मांच्मा इमत्तवेाठीची कौळल्मे शस्तगत केरी.  

मा ऩुस्तकांभधून आम्शी शंुडा, फारवललाश, शरगंबेद, भद्मऩान ल जुगायाच ेदषु्ऩरयणाभ, 

अंधश्रद्ा, ननयषयता, अस्ऩशृ्मता, लेठत्रफगायी, लाईट वलमी, कोयडलाशू जशभनीतीर ळेती, 
जशभनीची ननगा, नैवचगाक स्रोत ल त्मांच ेयषण, ऩयवफाग ल नतची ननगा, गांडूऱखत, वयकायी 
अचधकाऱ्मांकड ेअजा ऩाठलण,े माचचका दाखर कयणे, कयाय कयणे, ऩरयवय स्लच्छ ल 

नीटनेटका ठेलणे, आयोग्म, लैमश्क्तक स्लच्छता, वांडऩाण्माची वोम, ऋतुप्रभाणे मेणाये 

आजाय, प्रथभोऩचाय, लनस्ऩतींऩावून औऴधे तमाय कयणे, फचत आणण अळा अनेक वलऴमांचा 
वभालेळ केरा.   



केलऱ वुवंगत वलऴम ननलडून त ेशळकलण्माने ऩरयश्स्थतीत वुधायणा शोणाय नाशी, 
कायण त्मावाठी लगांचीशी ऩुनयाचना कयाली रागेर. मा व्मलस्थाऩनावाठी आम्शी ‘गट 

ऩद्ती’ वुरु केरी.  नतवयी त ेऩाचलीच्मा लगांतीर जमा भुरांना अषयेहश ओऱखता मेत 

नव्शती क्रकंला जमांना थोडीळीच अषयओऱख शोती, अळांना ‘नव्माने शळकणाऱ्मा’ गटात 

घातरे. जमांना त्माशून थोडी अचधक अषयओऱख शोती, त्मांना ‘वलावाधायण’ गटात घातरे. 

जमा भुरांना चांगरे शरहशता-लाचता मेत शोत ेत्मांना ‘प्रगत गटात’ घातरे. नव्माने 

शळकणाऱ्मा गटाकड ेशळषक अचधक रष देत. फाकीच्मा गटांतीर शुळाय भुरे गनतभंद भुरांना 
भदत करून त्मांची ऩातऱी वुधायण्माव भदत कयत.   

अथाात अवे वुवंगत वलऴम शळकलतानाशी अनेक अडचणी मेत. तयीशी  ग्राभवलकावाच े

प्रशळषण अवणाये शळषक देखीर दशरत भुरांना शळकलून त्मांचा बवलष्मकाऱ उजलर 

फनलण्माचा आटोकाट प्रमत्न कयीत. मा नव्मा ऩाठ्मऩुस्तकांनुवाय शळकलण्माचा प्रमत्न 

कयणाऱ्मा वला ग्राभीण बागातीर शळषकांचा भी आबायी आशे.   

त्जल््याची ऩाठ्यऩुस्तके 

सात गोष्टीकडून असात गोष्टीकड ेजाले अवे शळषणाच ेतत्त्लसान वांगत.े 

वलद्माथ्माारा जय आऩल्मा स्थाननक ऩयीवयाच्मा भूऱ वंकल्ऩना वभजल्मा, तय त्मांना 
त्माभागीर लैश्श्लक वंकल्ऩना वशज वभजून घेता मेत.े ददैुलाने, वध्माची शळषणव्मलस्था 
माच्मा नेभक्मा वलयोधी ऩद्तीने काभ कयत-े म्शणजे भाहशत नवरेल्मा फाफीऩावूनच 

वुरुलात शोत.े शळलाम भाहशत नवरेल्मा गोष्टी भुरांना ऩाठ कयाव्मा रागतात, त्माभुऱे 

कऱत-नकऱत त्मांच्मा नाजूक भनालय ताण मेतो.  

वलद्माथ्माारा जय त्माच्मा स्थाननक लातालयणाची तथेीर वाभाश्जक, आचथाक, 

वांस्कृनतक प्रबालाची जाणील अवेर, तय त्माची आकरनळक्ती रलकय वलकशवत शोईर; 

त्माची प्रगती वभाधानकायक याशीर आणण त्माची वभजून घेण्माची ल व्मक्त शोण्माची 
षभताशी लाढेर. शजायो लऴांऩावून अनेक वऩढ्मा शळषणाऩावून लंचचत याहशरेल्मा 
अनुवूचचत जाती-जभातीच्मा ल भागावलगॉम भुरांची शळषण घेणायी शी ऩहशरीच वऩढी 
शळषणाचा पामदा घेऊ ळकेर. ऩयंतु मा लंचचत वभाजातीर भुरांना शळषण देणे शे वध्माच्मा 
शळषणव्मलस्थेच ेउहद्दष्ट हदवत नाशी.  त्मांना शळषण शभऱारे, तय त ेत्मांच्मा शक्कांवाठी 
वंघऴा कयतीर, म्शणून भग शळषण शे असाताऩावून वुरु शोत!े   

स्थाननक ळाऱेतीर एका शळषकारा क्रकभान १०० भुरांना शळकलाले रागत.े 

ऩहशरी त ेऩाचली अळा वला लगांना ४ त े५ वलऴम (तरेगू, गणणत, वाभाश्जक ळास्त्रे, 
वलसान आणण इंग्रजी) शळकलाले रागतात.  म्शणून प्रत्मषात स्थाननक ळाऱेतीर 

शळषकारा घाईघाईने अभ्माविभ ऩूणा करून ऩयीषा घ्माव्मा रागतात, त्माभुऱे 

आजूफाजूची उदाशयणे देऊन, भुरांना अभ्माव वभजतो की नाशी माकडरेष द्मामरा 
त्मारा लेऱ नवतो, कायण भुरे ऩाव शोतात की नाऩाव शोतात शी त्माची जफाफदायी 
नवत,े तवेच तो स्थाननक वभाजारा उत्तयदामी देखीर नवतो.  म्शणून अत्मंत लाईट 

ऩरयश्स्थतीत अनुवूचचत जाती-जभातीची आणण भागावलगॉमांभधीर शळषण घेणायी 
ऩहशरी वऩढी शळकू ळकत नाशी आणण शळषणात प्रगतीशी दाखलू ळकत नाशी.  

उदाशयणाथा, नतवयीच्मा लगााच ेऩाठ्मऩुस्तक घेतरे, तय त्मातून प्रत्मषात क्रकती 
शळकता मेत ेत ेआऩण ऩाशूमा. वाभाश्जक ळास्त्रातीर ऩमाालयण ळास्त्र १ च्मा 
ऩाठ्मऩुस्तकात ऩुढीर वलऴमांचा वभालेळ आशे: 

ऩृथ्ली, ग्रश ल वूमाभारा, खंड ेल भशावागय (जगाचा नकाळा ल 

ऩृथ्लीचा गोर), अग्नीचा ळोध (आहदभानलाचा इनतशाव), चाकाचा ळोध, 

बायत-आऩरा देळ, आऩरी याजमे, वलवलधततेीर ऐक्म, आऩरे याजम- आंध्र 

प्रदेळ, रोकांच ेजीलन ल व्मलवाम, शैद्राफादभधीर भशत्त्लाची हठकाणे ल 

स्भायके, ऩोश्न्डचयेी, आऩरे वयकाय (कें द्र वयकाय, याजम वयकाय, वंवद, 

रोकवबा, याजमवबा, याष्रऩती, ऩंतप्रधान, भंत्रीभंडऱ, न्मामारमे लगैये) 

मा धड्मांभधून भुरांनी ऩुढीर वंस्कृतप्रचुय ळब्द ऩाठ कयालेत अळी 
अऩेषा आशे: 

लातालयण, पदॊनांड भेगारन शा ऩोतुागीज खराळी, प्रलाव, क्षषनतज, 

क्रकनाया, ग्रश, वूमाभारा, कषा, ऩृथ्लीचा गोर, नकाळे, उत्तय ल दक्षषण 

धु्रल, वलऴुललृत्त, गोराधा, खंड,े भशावागय, ळोध, लाशतूक, ऩठाय, लाऱलंट, 

हशभारम, दक्खनच ेऩठाय, घाट, फेटे, कें द्र ल याजम वयकाय, वंवद, 

याष्रऩती, ऩंतप्रधान, न्मामारमे लगैये... 



दवुयीत अवताना नुकतीच अषयओऱख शोऊन शरहशण्माची ल लाचण्माची कौळल्मे 

जेभतभे मेऊ रागरेल्मा ८ लऴांच्मा नतवयीतीर भुरारा तो आजूफाजूरा काम ऩाशतो आणण 

ऐकतो मांच्माभागीर वंकल्ऩना वभजून घेण्माऐलजी त्मारा वूमाभारा, खंड,े 

आहदभानलाचा इनतशाव आणण कें द्र वयकाय माफद्दर शळकाले रागत.े.. त्मानंतय त्माच्मा 
गालावलऴमी शळकण्माऐलजी त्मारा आंध्रप्रदेळ मा याजमाफाफत शळकाले रागत.े भाहशत 

नवरेरे वलऴम! न वभजरेरे धड ेऩाठ कयणे... गालातीर उदाशयणे देऊन शळषकांनी शे 

भाहशत नवरेरे वलऴम शळकलालेत अळी अऩेषा!  

नतवयीतीर भुरांनी जगाच्मा नकाळालय क्रकंला ऩथृ्लीच्मा गोरालयीर खंड ेल देळाच्मा 
नकाळालरून ळशये ल याजमे ओऱखून दाखलामची आशेत. नकाळाच्मा ऩुस्तकातून हठकाणे 

कळी ओऱखामची शे त्मांना मामरा शले! तरेगू क्रकंला बायतातीर इतय स्थाननक बाऴेतीर 

नतवयी त ेऩाचलीच्मा भुरांवाठी नकाळाच ेऩुस्तक उऩरब्ध आशे का? प्राथशभक ळाऱेतीर 

भुरांवाठी तरेगू ळब्दकोळ आशे का? याजम वयकायन ेतमाय करून ऩुयलरेल्मा 
ऩाठ्मऩुस्तकाखेयीज अवे कोणतचे वाहशत्म फाजायात उऩरब्ध नाशी.   

लाचनावाठी ल अभ्मावावाठी कोणतशेी वाहशत्म शभऱत नवताना (वलळेऴत: 

अनुवूचचत जाती-जभातींच्मा ल भागावलगॉम भुरांची शळषण घेणायी ऩहशरीच वऩढी 
अवणाऱ्मा भुरांवाठी) भुरांभध्मे केलऱ ऩाठ्मऩुस्तकांच्मा लाऩयातून शी कौळल्मे कळी 
वलकशवत शोणाय?  

मा ऩाश्लाबूभीलय प्राथशभक ळाऱेतीर भुरांवाठी आम्शी ‘श्जल्शा-ऩुस्तके’ तमाय केरी.   

‘आऩरे गाल’ नालाच ेऩुस्तक आम्शी तमाय केरे. मात गालातीर लातालयणात 

शळकण्माच्मा वंकल्ऩनेचा आम्शी लाऩय केरा. उदाशयणाथा, गालाचा बूगोर ल इनतशाव, 

गालातीर वऩण्माच्मा ऩाण्माची व्मलस्था, ळेतीवाठी ऩाण्माची वोम, गालातीर लीजऩुयलठा, 
गालाचा नकाळा, फाजाय, गालातीर भंहदये, आऩल्मा गालातीर व्मलवाम, ग्राभऩंचामत, 

गालाच्मा आजूफाजूचा ऩरयवय लगैये. म्शणजे भुरांना गालातीर रोक लाऩयत अवरेल्मा 
ळब्दांभधून वयकायी ऩुस्तकातीर ळब्दांचा अथा कऱेर.  

‘आऩरे गाल’ शे ऩुस्तक शळकलत अवताना नागयाजू मा वजृनस्कूर भधीर १० 

लऴांच्मा भुराने आऩल्मा गालाच ेलणान ऩुढीरप्रभाणे केरे: 

“भाझ्मा गालातरे फयेचवे रोक शळकरेरे नाशीत 

खूऩ रोक भजुयीवाठी जातात  

काशी गुये चयामरा नेतात 

गुये चयामरा नेणे त्मांना आलडत े

मा चचत्रातीर शवनैय्मा म्शळी चयामरा नेत आशे 

तो भाझा शभत्र आशे 

कधी कधी तो भरा म्शळीलय फवू देतो 

काशी लेऱा भीच म्शळीलय चढून फवतो 

ऩुढच्मा म्शळीचं नाल आशे यभण्णा 

ती भरा नतच्मालय फवू देत!े”  

 

वुरुलातीच्मा मा ऩामाबूत अभ्मावानंतय भुरे श्जल््माचा इनतशाव, बूगोर, श्जल््मातीर उत्ऩन्ने, 

ळेतीवाठी ऩाणीऩुयलठा, श्जल््मातीर ळेती, श्जल््मातीर नद्मा, उद्मोगधंदे, प्रळावन (श्जल्शाचधकायी ल 

श्जल्शा ऩरयऴद), श्जल््मातीर पे्रषणीम स्थऱे, वाहशत्म तवेच श्जल््मातीर नेत ेल भशत्त्लाच्मा व्मक्ती 
मांची भाहशती मा ऩुस्तकाद्लाये शळकरी. माभुऱे भुरांना आऩल्मा श्जल््माची ओऱख शोईर अळी अऩेषा 
आशे.  आणण मा भूरबूत भाहशतीभुऱे त्मांना आऩरे याजम आणण आऩरा देळ मांची भाहशती वभजण्माव 

भदत शोईर आणण ऩाचलीनंतय त ेजगाची भाहशती करून घेऊ ळकतीर आणण त्मांना वयकायी 
ऩाठ्मऩुस्तकातीर ळब्दशी वभजणे वोऩे जाईर.  

आंध्र प्रदेळाच्मा तीन ननयननयाळ्मा बागात भरा काभ कयता आरे म्शणून भी स्लत:रा बाग्मलान 

वभजतो. नेरोय श्जल््मातीर ऩल्रीऩाडू गालातीर ‘वजृनस्कूर’ भध्मे भी काभ केरे तो बाग 

वभुद्रक्रकनाऱ्माजलऱ आशे; डके्कन डवे्शरऩभेंट वोवामटीची  भेडक श्जल््मातीर ‘ऩच्चा ळाऱा’ तरेंगण 

वलबागात शोती आणण भी स्लत: वुरु केरेरी ‘चचट्टी फाडी’ अनंतऩुय ळशयाजलऱ यामरवीभा बागात शोती. 
१९८८ त े१९९९ दयम्मान मा तीनशी ळाऱांत भी ‘श्जल्शा ऩाठ्मऩुस्तकाचा’ मळस्लीऩणे लाऩय केरा आणण तो 
प्रबाली ठयरा. मा प्रदेळातीर फोरीबाऴा आणण प्रथा ननयाळ्मा आशेत ऩण गरयफी भात्र तीच आशे, अस्ऩशृ्मता 
तीच आशे आणण असान आणण ननयषयताशी तीच आशे! ‘वजृनस्कूर’ भधीर  भस्तान, जंगरी, जमा, 
वलजमा लगैये, ‘ऩच्चा ळाऱेतीर’ पानतभा, नयशवम्भुरू, याजू लगैये आणण ‘चचट्टी फाडी’तीर भंजुनाथ, फाफू, 
शळला, याभंजनेमुर,ू वुचरयता मांना भी कधीच वलवरू ळकणाय नाशी. श्जल््माची ऩाठ्मऩुस्तके 

लाऩयण्मातीर त्मांच्मा वशकामााफद्दर भी कामभच ऋणी याशीन.  



सात गोष्टींकडून असाताकड ेजाण्माच्मा शळषणाच्मा  मा प्रक्रिमेभुऱे शळकणे वोऩे झारे.  माच े

ऩरयणाभ चांगरे झारे, म्शणजे भुरे क्रकभान गुण शभऱलून ऩयीषेत ऩाव झारी!! त्मांच्मा गालातीर 

लातालयणाची आणण श्जल््मातीर वोमी वुवलधाची त्मांना ऩूणा भाहशती शोती. श्जल््माच्मा 
भाहशतीभधून त ेदेळाच्मा ल जगाच्मा भाहशतीची वांगड घार ूळकरे.  

अथाात, वलाच ळैषणणक प्रकल्ऩांप्रभाणे मा ‘श्जल््माच्मा ऩुस्तका’ंचा अनुबल शभश्र स्लरूऩाचा 
शोता. बूगोरातीर अषांळ- येखांळ मांवायख्मा गोष्टी श्जल््माच्मा स्तयालय वभजालून वांगणे 

कठीण शोत.े  ऩयंतु भुरांनी भातीच ेऩथृ्लीच ेगोर तमाय केरे आणण त्मालय त ेननयननयाऱे देळ ओऱखू 

रागरे, त्मातून त्मांना बूगोर काशीवा वभजण्माव भदत झारी. भुरांनी भातीचा  श्जल््माचा 
नकाळा तमाय केरा आणण त्मालय ननयननयाऱी ळशये, नद्मा, प्रकल्ऩ, वऩके लगैयेंची दृश्मे वाकायरी.  
तवेच त्मांनी कागदाची  वलवलध चचत्रे चचकटलून श्जल््माचा नकाळा फनलरा. श्जल््माच्मा 
नकाळालयीर ननयननयाऱी हठकाणे दाखलण्माचा त्मांना रलकयच कंटाऱा आरा. जयी कठीण अवरे, 

तयी बूभातचेी भाहशती शभऱलण्माचा अभ्माव त्मांनी आनंदाने केरा. त ेपायच थोड ेशळकरे, ऩण 

त्मातून त ेजगाळी जोडरे गेरे आणण आऩण कुठे आशोत शे त्मांना वभजणे वलााचधक भशत्त्लाच ेशोत.े 

बूभातवेलऴमी शळकणे पायच वुंदय शोत.े  

वजृनस्कूर भधीर ८ लऴांच्मा भल्रीने शरहशरे शोत:े 

“बूभात!े 

तू डोंगय, झाड ेआणण आम्शारा कवे वंबाऱतवे?  

आभच्माभुऱे तू चचयडरी जात नाशीव म्शणजे तू क्रकती ताकदलान आशेव? 

तू आम्शारा अन्न आणण खूऩ काशी देतवे 

ऩण आम्शी भात्र इतयांना काशीच देत नाशी 

आम्शी कवे आशोत!... 

तू वायखी चगयक्मा घेतवे 

आम्शी का चगयक्मा घेत नाशी?  

आम्शी जेव्शा भयतो 

तवे्शा आम्शी तुझ्मात शभवऱून जातो आणण भाती फनतो!” 

ऩेन्ना शी नेरोय आणण अनंतऩुय श्जल््मातून जाणायी नदी आशे.  दोन्शी श्जल््मात ती अनतळम 

ननयाऱीच लाटत.े ऩेन्ना नदीभुऱे नेरोय श्जल््मारा वऩण्मावाठी आणण ळेतीवाठीशी ऩाणी शभऱत.े  

ऩयंतु, अनंतऩुय श्जल््मात ऩेन्ना नदी कोयडी आशे आणण रोकांना नतचा काशीच उऩमोग 

शोत नाशी. अनंतऩुय शा दषु्काऱी श्जल्शा आशे आणण नेरोय श्जल््मात वोभळीरा शा भोठा 
प्रकल्ऩ आशे.  भुरांनी मा नदीलय केरेल्मा कवलतांभधून आणण त्मांनी शरहशरेल्मा 
स्लगतांभधून अनंतऩुय श्जल््मातीर दषु्काऱाफाफतच्मा आणण नेरोय श्जल््मातीर 

उद्मोगांनी केरेल्मा प्रदऴूणाफद्दरच्मा त्मांच्मा बालना स्ऩष्ट हदवतात.  चचट्टी फाडीच्मा 
भुरांनी मा श्जल््मातीर त्मांच्मा गालातीर दषु्काऱाच ेचचत्रण जरयंग लाऩरून  केरे. 

वजृन ळाऱेतीर (११ लऴांखारीर) भुरांनी जलऱच्माच कागद कायखान्मारा बेट हदरी. 
कायखान्मातीर व्मलस्थाऩन आणण काभगायांना बेटून कायखान्मातीर दवूऴत वांडऩाणी 
ऩेन्ना नदीत न वोडण्माची त्मांना वलनंती कयणे शा भुरांवाठी एक बालननक अनुबल शोता.  
जीवलताच्मा शक्काची भागणी कयणे, नैवचगाक स्रोतांच ेजतन कयण्माची भागणी शा एक 

भोठाच नलीन अनुबल शोता. श्जल््माच्मा मा ऩाठ्मऩुस्तकाभधून त्मांच्मा आमुष्मालय 

ऩरयणाभ कयणाऱ्मा अनेक गोष्टी त्मांना शळकता आल्मा.  

ळगााऐळजी गट षी ऩयाायी व्यळस्था 

१९८० भध्मे एक शळषक ऩहशरी त ेऩाचली ऩमतंच्मा १०० भुरांना शळकलत 

अवत.  भुरे एकाऩाठोऩाठ ओऱी करून फवतात. वाभान्मत: ५ लीतीर भुरे वलाात 

ऩुढे, शळषकांच्मा जलऱ फवतात आणण ऩहशरीची भुरे ळेलटच्मा ओऱीत.  शळषक 

फशुधा आऩल्मा खुचॉलय फवतात.  ऩायंऩारयक ऩद्तीने शळषक एका लेऱी एका 
लगाारा शळकलतात आणण त्मा लगाातीर भुरांना ऩुढे फवामरा वांगतात.  फाकीची 
भुरे भागे फवून गप्ऩा भायतात क्रकंला बांडत फवतात. मा ऩद्तीत पायवे शळकणे- 

शळकलणे शोतच नाशी, आणण फशुतके वला लेऱ वला लगांवाठी नेभरेरा अभ्माविभ 

ऩूणा कयण्मातच जातो.   

ऩहशरी आणण दवुयीच्मा भुरांना तरेगु अषये, ५० क्रकंला १०० ऩमतंच ेअंक 

आणण वाध्मा फेयजा ल लजाफाक्मा शळकलामच्मा अवतात.  काशी लेऱा त े

वलावाधायण ऩमाालयण ळास्त्राफाफतशी शळकलतात. नतवयी त ेऩाचलीच्मा भुरांना 
त्मांना तरेगू, गणणत, वाभाश्जक ळास्त्रे आणण वलसान वलऴमशी शळकलाले रागतात 

आणण पक्त ऩाचलीच्माच भुरांना इंग्रजी शळकलामच ेअवत.े वकाऱी वाडनेऊ त े



दऩुायी वाडतेीन मा लेऱात एकाच शळषकारा लेगलेगळ्मा इमत्ततेीर भुरांना एलढे वला वलऴम 

शळकलणे ळक्म तयी आशे का? एकच शळषक भुरांच्मा शळषणाची ऩातऱी वुधारू ळकेर का? 

एकच शळषक लेगलेगळ्मा लमाच्मा आणण लेगलेगळ्मा लगाातीर १०० शून अचधक भुरांलय 

ताफा तयी ठेऊ ळकेर का? (जमा हठकाणी भुरांची वंख्मा अचधक शोती तथेे दळकाअखेयीव दोन 

शळषक नेभण्मात मेऊ रागरे.)  

अळा ऩरयश्स्थतीत आता ६ लीत म्शणजे भाध्मशभक ळाऱेत जाणाय आशेत, अळा  ५ 

लीतीर फऱ्माच भुरांना केलऱ अषयओऱखच झारेरी अवत!े त्मांना त्मांच्मा लगााची 
ऩाठ्मऩुस्तके लाचता क्रकंला त्मानुवाय शरहशताशी मेत नाशी म्शणून ती लावऴाक ऩयीषेत नाऩाव 

शोतात. ऩयंतु याजमवयकायच्मा धोयणानुवाय त्मांना ऩुढीर लगाात ढकररे जात.े   

ऩरयश्स्थतीचा काऱजीऩूलाक वलचाय केल्मानंतय ग्राभीण वलकाव रस्टच्मा ळाऱांभध्मे 

‘इमत्तनुेवाय गटयचना’ नालाची एक नलीन ऩद्त वुरु कयण्मात आरी.  मा ऩद्तीत ळाऱेतीर 

ऩाचशी लगांभध्मे शळकणायी, म्शणजे वलाच भुरे ३ गटांत वलबागण्मात आरी: नळशऴक्याांचा 
गट, शळाशाधारण गट आणण प्रगत गट. वलद्माथॉ कोणत्मा लगाात आशे माचा वलचाय न कयता 
त्माच्मा ऩातऱीलरून शे गट फनलण्मात आरे शोत.े उदाशयणाथा, चौथी ल ऩाचलीच्मा लगाातीर 

काशी भुरांना नीटळी अषयओऱखशी झारेरी नव्शती.  २ यी त े५ लीतीर अषयेशी न 

ओऱखणाऱ्मा भुरांना ‘नलशळक्मांच्मा गटात’ (त्रफचगनवा) घारण्मात आरे. त ेभुऱाषये आणण 

व्मंजन ेशळकतीर. २ यी त े५ लीतीर जमा भुरांना भुऱाषये ल व्मंजन ेमेतात ऩण ऩूणा लाक्म 

कयता मेत नाशी त्मांचा ‘वलावाधायण गट’ फनरा.  जमा भुरांना चांगरे शरहशता लाचता मेत 

शोत ेआणण जी शुळाय शोती त्मांना ‘प्रगत’ गटात घारण्मात आरे.  

वंकल्ऩना मा दृष्टीने ऩाशता शे चांगरे नाशी.  शुळाय, वाधायण आणण ‘ढ’ अळाप्रकाये 

भुरांची वलबागणी कयणे भरा लाईट लाटत.े  शळषणतजसांच्मा भत ेप्रत्मेक भूर शुळायच 

अवत.े कौटंुत्रफक ल वांस्कृनतक ऩाश्लाबूभी, वाभाश्जक वलऴभता माभुऱे काशी भुरे शळकण्मात 

आणण आकरनळक्तीत भागे ऩडतात. आभच्मा वोमीवाठी आणण त्मांच्मा स्लत:च्मा 
ऩातऱीलयीर भुरांळी स्ऩधाा कयत त्मांनी रलकयात रलकय शळकाले म्शणून शी वलबागणी 
कयण्मात आरी शोती.  

ऩयंतु भूल्मभाऩन केल्मानंतय मा ऩद्तीतीर काशी तोटे वभोय आरे. लयच्मा लगाातीर 

भुरांना त्मांच्माऩेषा खारच्मा लगाातीर भुरांफयोफय फवून एकच अभ्माव कयण्मात कभीऩणा 
लाटू रागरा.  तवेच मा ऩद्तीत शळषकांना नेभरेरा अभ्माविभ ऩूणा कयणे ळक्म नव्शत.े  

म्शणून १९८६ ऩावून लगाानुवाय गट फनलण्माची ऩद्त अचधक पामदेळीय हदवून आरी.   

मा ऩद्तीत प्रत्मेक लगााची भुरे रशान गोरात फवतात. ३ यी त े५ ली चा प्रत्मेक लगा दोन 

रशान गटात वलबागण्मात आरा शोता: नलशळक्मांचा गट ल प्रगत गट.  शरहशता-लाचता न 

मेणायी भुरे ऩहशल्मा गटात फवतात आणण शरहशता-लाचता मेणायी भुरे प्रगत गटात.  

त्मांच्माच लगाातीर वभलमस्क भुरांफयोफय अवणे भुरांच्मा वोमीच ेशोत.े   

शळषक प्रथभ एका लगााफयोफय अवतात आणण तो ऩूणा झाल्मालय ऩुढीर लगााकड े

लऱतात.  काशी लेऱा शळषक त्मा गटातीरच एक भुरगा नेता म्शणून ननलडत आणण त्मारा 
खारच्मा लगांना भदत कयामरा वांगत.  शळषक एका लगाारा शळकलत अवताना, इतय 

लगाातीर भुरे शरहशण्माच,े लाचण्माच,े ऩाठ कयण्माच ेकाभ कयतात क्रकंला चचत्रे काढतात.  

लगाानुवाय फनलरेल्मा गटाभुऱे लगाात अचधक काभ शोत,े भुरांच ेव्मलस्थाऩन तवेच शळषक ल 

वलद्माथॉ मांच्मातीर नात ेदेखीर वुधायत.े   

वाभान्मत: शळषक एक वलऴम ४५ शभननटांच्मा एका तावात शळकलतात.  हदलवात 

भुरांफयोफय त्मांच ेअवे ४ त े५ ताव शोतात.  शे एकतपी शळकलणे अवत,े म्शणज,े शळषक 

शळकलतात आणण भुरे ऐकतात.  शळषक धड्मातीर काशी बाग लाचून २-३ हदलव त्मातीर 

अथा ल वलऴम उदाशयणे देऊन वभजालून वांगतात आणण भग त्मालय गशृऩाठ देतात.  ४५ 

शभननटांच्मा बाऴेच्मा एका तावात त े३ यी त े५ लीच्मा भुरांना शळकलू ळकत नाशीत... त्माभुऱे 

प्रत्मेक लगााचा अभ्माविभ ऩूणा कयणे ळक्म शोत नाशी. केलऱ पे्रषक मा नात्माने फाशेय 

याशूनच आऩण ळाऱेतीर एकुरत्मा एक शळषकारा शळषणाची आणण शळकण्माची ऩातऱी 
लाढलण्माफाफत फोरू ळकतो!  

गट ऩद्तीभागीर वंकल्ऩना जय शळषकांच्मा रषात आरी- भग ती ऩातऱीनुवाय अवो 
की लगाानुवाय- त ेशळषक ल वलद्माथॉ अळा दोघांच्माशी पामद्माच ेठयत.े   

गट ऩद्तीत स्लत:शून शळकण्मारा प्रोत्वाशन शभऱत.े भुरे गोर करून एकत्र फवरी की 
ती एकभेकांना भदत कयतात, स्लत:च्मा चुका दरुुस्त कयतात, काभ ऩूणा कयण्माच्मा इऴेतून 

रलकय शळकतात. त ेएखाद्मा ळब्दाफद्दर क्रकंला धड्माफद्दर चचाा करू रागरे की वलांनाच 

फोरण्माची वंधी शभऱत,े आऩरे भत  भांडता मेत ेआणण शरखाणात, स्ऩेशरगंभध्मे चूक 

अवरी, तय ती शवत-खेऱत गभतीत दरुुस्तशी केरी जात.े शे ‘वशबागातून शळषण’ शोत.े 

ऩायंऩारयक लगांभध्मे,  



ऩायंऩारयक लगांभध्मे, जेव्शा भुरे ओऱीत फवतात, तवे्शा ती प्रश्नोत्तये ऩाठ कयतात, 

एकभेकांच्मा भदतीने, खऱ्मा अथााने शळकण्माऩावून लंचचतच याशतात. एकभेकांळी फोरता 
फोरता वंथ गतीने शळकणायी भुरे देखीर काशी भहशन्मात वुधायणा करू रागरी.  

ननयननयाळ्मा लगाातीर भुरांना थोडक्मा काऱात वला वलऴम शळकलणे केलऱ अळक्मच 

आशे! अभ्माविभ ऩूणा कयणे शी आणखी एक अडचण आशे.  भुरांलय ताफा ठेलणे, त्मांच्मा 
बांडणात आणण खोड्मा कयण्मात डोके ळांत ठेलणे मात शळषकांची भोठीच कवोटी रागत.े  

गट ऩद्तीत शळषकांच्मा काभाचा फोजा थोडा कभी शोतो.  मा ऩद्तीत शळषक प्रत्मेक 

गटाफयोफय पक्त १०-१५ शभननटेच घारलतात. भोठ्माने फोरण्माची गयज नवत.े  एका 
तावात एक धडा वभजालून वांगण्माची जरूय नवत ेआणण भुरांना गप्ऩ कयण्मावाठी 
आऩरी वला ळक्ती ऩणाराशी रालरी रागत नाशी.   

शळषकांना आम्शी ‘भामिो’ ऩद्तीने शळकलण्माच ेप्रशळषण हदरे.  शळषकाने 

धड्मातीर काशी वंकल्ऩना ननलडून शळकलण्मावाठी धड्माच ेरशान रशान वलबाग 

फनलामच.े धडा शळकलण्माचा आयाखडा तमाय कयामचा आणण त्मा रशानळा वलबागानुवाय 

भुरांना कयण्मावाठी ननयननयाऱी काभे/अभ्माव लाटून द्मामच.े ऩुस्तकातीर कभी 
भशत्त्लाच ेधड ेकाशीळा वशजतनेे शळकलामच.े  

वलावाधायण आणण प्रगत गटातून शळषकाने एक नेता ननलडामचा आणण शळषकाने 

हदरेरे काभ/अभ्माव भुरांकडून कवा करून घ्मामचा शे त्मारा शळकलामच.े तो नलशळक्मा 
भुरांच्मा गटाकड ेवलळेऴ रष देऊन त्मांना अभ्मावात भदत कयेर, त्मातून त्मांची 
शळकण्माची षभता वुधायेर आणण त ेलगाातीर इतय भुरांच्मा फयोफय मेण्माचा प्रमत्न 

कयतीर.  

‘लका  काडा’ भध्मे जोड्मा जभला, लेगऱेऩण ओऱखा, रयकाम्मा जागा बया, चूक की 
फयोफय ओऱखा, हदरेल्मा अषयातून मोग्म ळब्द फनला, श्जग्वो कोडी, चचत्रे काढणे, चचत्रे 
यंगलणे, प्रश्नोत्तये, हदरेल्मा उत्तयांभधून मोग्म ऩमााम ननलडणे मांवायख्मा अनेक फाफींचा 
वभालेळ कयता मेतो. प्रगत गटांवाठी ळब्दांच ेअथा, वलरुद् अथााच ेळब्द, स्लत: लाक्मे फनलणे 

ल आकरन अळावायखे बाऴेच ेप्रश्न आणण गणणतावाठी उदाशयणे वोडलणे मांचा वभालेळ 

कयता मेतो. मा गटांनुवाय लका  काडा फनलण्मावाठी शळषकांना फयेच ऩरयश्रभ घ्माले रागतात.  

दय भहशन्माच्मा १ तायखेरा शळषकांच्मा फैठकीच्मा लेऱी शळषक वंऩूणा भहशन्मावाठी अळी 
काड ेतमाय कयत.  

वलावाधायण क्रकंला प्रगत गटावोफत शळषक ५-१० शभननटे घारलत, धड्मातीर एखादा 
ऩरयच्छेद लाचून त्माचा अथा वांगत, भग लका  काडा देऊन भुरांना स्लत:च त्मालरून अभ्माव 

कयामरा वांगत.  भुरांना जय काशी ळंका अवेर, तय त ेदवुऱ्मा गटावोफत अवरेल्मा शळषकांकड े

जाऊन त्मा ळंकेच ेननयवन करून घेत.   

मा ऩद्तीभुऱे भुरे लका  काडा घेऊन अभ्माव कयत. त ेजयी एकभेकांच्मा शस्ताषयाफाफत, 

स्ऩेशरगंच्मा चुकांफाफत, चचत्रांफाफत आणण अभ्माव कयण्माच्मा रकफीलरून टीकाहटप्ऩणी कयत 

अवरे तयी त्मातून पाय भोठी गडफड, भोठी बांडणे, पाय लाईट लतान क्रकंला लगाातून ननघून जाणे 

लगैये शोत नवे. वंऩूणा ळाऱा अळा प्रकाये रलकयच शरहशण्मा-लाचण्मात गढून गेरेरी अवे.  

रलकय शळकणायी शुळाय भुरे आऩरे लका  काडा रलकय ऩूणा कयतात आणण ळाऱेत इकड े

नतकड ेजातात क्रकंला इतय गटांना त्राव देतात. म्शणून शळषक त्मांना चचत्रे काढणे ल यंगलणे, क्रकंला 
एखादी कवलता ल गोष्ट शरहशणे अळावायखे काशीतयी अचधकच ेकाभ देत अवत.   

वाभाश्जक ळास्त्रे आणण वलसान मा वलऴमांवाठी ऩाठ्मऩुस्तकालय आधारयत लका  काडा 
फनलून शळषक त्मांत बय म्शणून गालावलऴमी, गालातीर रोकांवलऴमी आणण त्मांच्मा 
कुटंुफांवलऴमी भाहशती गोऱा कयामरा वांगत क्रकंला गालातीर देलऱाचा इनतशाव, ऩंचामत 

कामाारम, गालाचा नकाळा फनला अवे काशी कयामरा वांगत.  काशी लेऱा ननयननयाऱे व्मलवाम 

कयणाऱ्मा रोकांची भुराखत घेणे, ळेतकऱ्मांना वऩके, जभीन मांवलऴमी भाहशती वलचायणे अळा 
गोष्टीशी कयामरा वांगत.  मा भाहशतीची नंतय गटात चचाा कयण्मात मेई.  

शा पाय आदळालादी दृष्टीकोन झारा अवे काशींना लाटेर.  ऩयंतु प्रत्मषात शा लगााच्मा 
ऩमाामी यचनेचाच बाग आशे. प्रत्मेक शळषक त्माच्मा प्रशळषकाच्मा कल्ऩनेप्रभाणेच लागेर अळी 
अऩेषा कयता मेत नाशी.  शळषकांभध्मेशी अवाभान्म आणण स्लायस्म नवणाये शळषक शोतचे.  

कंटाऱलाण्मा शळषकांकडून मा ऩद्तीत पायवे चांगरे ऩरयणाभ हदवून आरे नाशीत. ऩयंतु जमा 
ळाऱांभध्मे वलावाधायण ल अवाभान्म शळषक शोत,े त्मा ळाऱांच्मा गुणलत्तचेी ऩातऱी वुधायरी.  
अनुवूचचत जाती-जभातींच्मा ल भागावलगॉम भुरांना माचा खूऩच पामदा झारा.  जमा ळाऱांच्मा 
प्रभुखांनी ल शळषकांनी शी ऩद्ती अनुवयरी आणण भुरांना शळषण शभऱलून हदरे त्मा वलांचा भी 
आबायी आशे.   

  



गनतमांद वळद्याथी 
प्रत्मेक लगाात ननयननयाळ्मा भानशवक षभतचेी भुरे अवतात. शुळाय भुरांना एकदा ऐकून 

वभजत;े वलावाधायण भुरांना दोन-तीनदा वांचगतरे की वभजत;े गनतभंद भुरांना दशा लेऱा 
वभजालून वांगाले रागत ेआणण चौथ्मा प्रकायची भुरे अत्मंत ढ अवतात की त्मांना वभजतच 

नाशी.   

अत्मंत ढ भुरांफाफत शळषक काशीच कयत नाशीत. त्मांची  वलळेऴ काऱजी घ्माली रागत े

आणण रष द्माले रागत.े ऩहशरी त े५ लीच्मा लगांवाठी अवरेरा एकच शळषक क्रकंला २-३ 

लगांवाठी अवरेरा एक शळषक भुरांची वंख्मा भोठी अवताना अळा ढ भुरांची ळैषणणक षभता 
लाढलण्मावाठी ऩुयेवे रष देऊ ळकत नाशी.   

ऩायंऩारयक दृष्टीने शळषक शुळाय भुरांकड ेअचधक रष देतात आणण त्मांची ऩातऱी अचधक 

उंचालण्माचा प्रमत्न कयतात.  वलावाभान्म वलद्माथ्मााकड ेशळषकांच ेकधी रष गेरे तय त्माच े

बाग्मच! गनतभंद वलद्माथ्मााकड ेशळषकांच ेऩूणाऩणे दरुाषच शोत.े  वाभान्मत: प्रत्मेक ळाऱेतीर 

वुभाये ५०% ऩेषा अचधक भुरे गनतभंद अवतात.  

घयी ऩारकशी ऩुयेळी काऱजी घेत नाशीत.  ऩारकांची वाषयता, त्मांचा आचथाक स्तय, 

व्मालवानमक ऩरयश्स्थती ल नातवेंफंध, वांस्कृनतक प्रथा, श्रद्ा, इतयांळी अवणाये वंफंध आणण 

त्मांच ेभुरांळी अवरेरे वंफंध... मा वलांचा गनतभंद भुरांलय ऩरयणाभ शोतो. कदाचचत, त्मांची 
याशण्माची जागा अस्लच्छ अवेर, आई-लडीर आऩवात बांडत अवतीर, त ेभुरांना 
अभ्मावावाठी प्रोत्वाशन देत नवतीर, आणण काभ करून कुटंुफावाठी ऩैवे शभऱलणे त्मांच्मावाठी 
अचधक भशत्त्लाच ेअवेर. त्माभुऱेशी भुरे ढ शोतात आणण काशी वलऴम त्मांना रलकय वभजत 

नाशीत.   

देळ स्लतंत्र झाल्मानंतयच अनुवूचचत जाती-जभातींच्मा आणण भागावलगॉम भुरांना 
शळषणाची वंधी शभऱारी. वला ऩाठ्मऩुस्तके, अभ्माविभ, शळकलण्माची ऩद्त आणण 

ऩयीषाऩद्त शी लयच्मा लगााच्मा ऩयंऩयेनुवाय अवताना, मा भागावलगॉम भुरांनी लयच्मा 
लगाातीर भुरांप्रभाणे रलकय शळकाले ल त्मांच्माळी स्ऩधाा कयाली अळी अऩेषा कळी काम कयता 
मेईर? भुरांच्मा गनतभंदतभेागीर शे देखीर एक कायण अवू ळकत.े   

गनतभंद भुरांना चाय शबतंीच्मा आत लगाात फवून शळकणे कंटाऱलाणे लाटत अवेर.  त्मांना 
कदाचचत चचत्रकरा, वंगीत क्रकंला  एखाद्मा व्मालवानमक वलऴमात अचधक गोडी अवेर, केलऱ 

शळषणात गोडी लाटत नवेर. नालडत्मा वलऴमांचा अभ्माव कयणे क्रकती कंटाऱलाणे शोत!े  

वयकायी ळाऱेत ३ यीत शळकणाया ८ लऴांचा फाफू गनतभंद शोता.  तरेगु भुऱाषयाखेयीज 

त्मारा काशीशी मेत नव्शत.े  तो ‘चचट्टी फाडी’त आरा. अत्मंत वशानुबूतीऩूलाक भी त्मारा 
ननयननयाळ्मा गोष्टी खेऱांभधून आणण अभ्मावाची करा कौळल्माळी वांगड घारून ऩयत ऩयत 

शळकलण्माचा खूऩ प्रमत्न केरा.  ऩण भी काम शळकलतो आशे त ेत्मारा वभजतच नवे. फऱ्माच 

लेऱा भी त्माच्माच बाऴेत शळकलतो आशे ना माची भी खात्री करून घेत अवे.  वाभान्मत: भी 
ळाऱेतल्मा भुरांवाठी स्लमंऩाक कयतो. एक हदलव भी ळाऱेत नव्शतो, आणण भाझ्मा 
अनुऩश्स्थतीत फाफूने बात, एका वाधीळी आभटी आणण चटणी केरी. ऩयत आल्मालय त्माने 

फनलरेल्मा ऩदाथांची भी चल घेतरी. घयी तो त्माच्मा आईरा स्लमंऩाकात भदत कयामचा अवे 

त्माने भरा वांचगतरे. त्मारा नाचणीचा भुद्दा, आणण ३-४ प्रकायच ेयस्वे आणण चटण्मा कयता 
मेतात अवेशी तो भरा म्शणारा. लास्तवलक, तो चांगरा खाणाया शोता. त्मारा एखाद्मा 
ऩाककरेच्मा वलद्मारमात घारामरा शले अवे भरा लाटरे.  ऩण त्मावाठी १० ली ऩाव 

अवण्माची गयज आशे.  म्शणजे, प्रथभ त्मारा १० ली ऩमतं शळकणे बाग आशे, त्मानंतयच त्मारा 
आऩल्मा आलडीच ेव्मालवानमक शळषण घेता मेईर. शे वला भी त्मारा वभजालून वांचगतरे 

आणण १० ली ऩमतंचा अभ्माव कयामरा वांचगतरे. ऩण त्मारा क्रकभान शरहशता-लाचताशी मेईना 
आणण ऩाठ्मऩुस्तकशी त्मारा वभजत नव्शत.े  

ऩमाामी ळाऱेतीर शळषकांवाठी गनतभंद भुरे शी एक वभस्मा अवत.े आभच्माकडून ळक्म 

त ेवला प्रमत्न आम्शी केरे, ऩण भाऱीकाभ, स्लमंऩाक, ळेती, पऱफागेची देखबार, 

दयूचचत्रलाणीवंच दरुुस्त कयणे, घड्माऱदरुुस्ती, स्कूटयदरुुस्ती, भोटय रयलाइंड कयणे, यंगकाभ, 

वंगीत, नतृ्म अळा प्रकायची व्मालवानमक कौळल्मे मा भुरांना शळकलण्मावाठी आभच्माकड े

व्मालवानमक प्रशळषक नव्शत.े १० ली ऩाव शोण्माऩूलॉच जय त्मांनी शी कौळल्मे आत्भवात केरी, 
तय त्मांना स्लतंत्रऩणे जगण्माची वंधी शभऱू ळकेर, भग त े१० ली उत्तीणा झारे नाशीत तयी 
पायवे त्रफघडणाय नाशी.   

गनतभंद भुरांवाठी ऩमाामी भागा ळोधण्माचा आम्शी आटोकाट प्रमत्न केरा, ‘गट ऩद्त’ शा 
मातीर एक ऩमााम शोता.  दवुया ऩमाामी भागा शोता ‘लका  काडा’ चा. स्लमंशळषणावाठी माचा फयाच 

उऩमोग शोतो.   

वयकायी ऩाठ्मऩुस्तकानुवाय ‘लका  काडा’ फनलणे वोऩे आशे, ऩण त्मात काशीच अथा नाशी. 
ऩुस्तकात हदरेरा गशृऩाठ कयण्माने भुरांची आकरनळक्ती वुधायण्माव काशीच भदत शोत 

नाशी. वयकायी ऩाठ्मऩुस्तके ल अभ्माविभ माभुऱे भुरांच ेसान, आकरन, कौळल्म ल त्मांचा 



लाऩय कयण्माच्मा षभतचेा वलकाव शोईर अवे म्शणतात.  ऩयंतु, लास्तलात त ेपक्त 

सानाराच भशत्त्ल देतात आणण इतय तीन फाफींकड ेपायच कभी रष हदरे जात.े प्रश्न 

अगदीच मांत्रत्रक ऩद्तीने वलचायरे जातात. उदाशयणाथा, “नेशरंुचा जन्भ कुठे झारा? 

नेशरंुच ेआई-लडीर कोण शोत?े नेशरंुनी शरहशरेल्मा दोन ऩुस्तकांची नाले वांगा...”  

भुरांना वभजरे आशे की नाशी शे ऩाशण्मावाठी देखीर ‘खये की खोटे वांगा’ अवे प्रश्नशी 
मांत्रत्रकऩणे तमाय केरेरे अवतात: “नेशरू रेखक शोत.े.. (शो/नाशी); नेशरू बायताच े

याष्रऩती शोत े... (शो/नाशी).” मात वलद्माथ्माारा वलचाय कयामरा वंधीच शभऱत नाशी! 
त्मांनी धड ेजयी अनेकदा लाचरे, प्रश्नोत्तये ऩाठ केरी तयी ऩयीषेच्मा लेऱी अचानक 

त्मांना काशीच आठलत नाशी आणण उत्तये शरहशता मेत नाशीत. म्शणून काशी भुरे दवुऱ्मा 
भुराच्मा उत्तयऩत्रत्रकेत ऩाशून उत्तय शरहशतात क्रकंला कॉऩी कयण्मावायख्मा गैयभागााचा 
अलरंफ कयतात.  

ननयननयाऱे वलऴम लका  काडााच्मा आधाये शळकण्माची भुरांना गोडी रागाली मावाठी 
आम्शी फयाच प्रमत्न केरा.  त्मात आम्शी ऩुढीर गोष्टींचा वभालेळ केरा: चचत्रांच्मा 
जोड्मा रालणे; ळब्दांच्मा ल लाक्मांच्मा जोड्मा रालणे; रयकाम्मा जागा बयणे; खये की 
खोटे; वलवंगती ओऱखा; फशुऩमाामी प्रश्न; हदरेल्मा अषयातून ळब्द आणण हदरेल्मा 
ळब्दांतून लाक्मे फनलणे; ळब्दकोड;े एका ळब्दात उत्तय देण्माच ेप्रश्न; थोडक्मात उत्तये 

देणे लगैये.  

नभुन्मावाठी ४थ्मा ल ५ व्मा इमत्ततेीर भुरांवाठीच ेलका  काडा हदरे आशे:  

१. ऩयाायी उत्तरे अशणारे प्रश्न: 

अनंतऩुय श्जल््मात अनुवूचचत जभातीच्मा रोकांची वंख्मा आशे 

 अ)३ राख  फ) ५ राख  क) २ राख  ड) भाहशत नाशी 

२. खरे की खोटे: 

अनंतऩुय श्जल््मात अनुवूचचत जभातीच े ५ राख रोक याशतात 

शो/ नाशी/ भाहशत नाशी 

३. जोड्मा राला: 
अनुवूचचत जातीच्मा  ५ राख व्मक्ती        भदकाशळया गालात आशेत 

अनुवूचचत जातीच्मा  १००० व्मक्ती         अनंतऩुय श्जल््मात आशेत 

४. रयकाम्मा जागा बया: 
अनंतऩुय श्जल््मात ---------राख अनुवूचचत जातीच ेरोक याशतात. 

क्रकंला अनुवूचचत जातीच े५ राख रोक ------- श्जल््मात याशतात.  

५. वलावाभान्म प्रश्न: 

तुभच्मा गालाफद्दर /अनंतऩुय श्जल््माफद्दर १० लाक्मे शरशा. 

अनुवूचचत जाती/ दषु्काऱ/ ऩेन्नाय नदी मालय १० लाक्मे शरशा.  

६. खारीर लाक्मांचा मोग्म िभ रालनू गोष्ट तमाय कया: 
याभप्ऩा अनुवूचचत जातीचा आशे. 

याभाप्ऩारा एक अस्लर हदवरे. 

याभप्ऩा जंगरात गेरा शोता. 

अस्लराने त्मारा  शंुगरे आणण त ेननघून गेरे. 

याभप्ऩा भेल्माप्रभाणे जशभनीलय ऩडून याहशरा. 

  

आम्शी प्रत्मेक धड्माच ेरशान वलबाग करून प्रत्मेक वलबाग शळकलण्मावाठी ५-१० 

शभननटे घेत अवू. त्मानंतय भुरांना लका  काडा हदरी जात. ऩाठांतय टाऱण्मावाठी धड्मातीर 

भशत्त्लाची लाक्मे घेऊन ननयननयाऱे प्रश्न फनलरे जात. काशी लाक्मांचा उऩमोग जोड्मा 
रालण्मावाठी, खये की खोटे मावाठी, फशुऩमाामी प्रश्नांवाठी क्रकंला उत्तये शरहशण्मावाठी... 
केरा जाई. वुरुलातीरा शे थोड ेकठीण शोत,े ऩण एकदा भुरांना माची वलम झाल्मालय 

आऩरी लका  काड ेघेऊन त ेआऩण शोऊन अभ्माव करू रागत.  



आभच ेध्मेम आम्शारा ऩूणा कयता आरे.  गनतभंद भुरांच्मा शरहशण्मा-
लाचण्माची ऩातऱी वुधायण्मात आम्शारा मळ आरे. ३ भहशन्मांच्मा कारालधीतच 

नलशळक्मा गटातीर अधॉ भुरे वलावाधायण गटात जाण्मामोग्म झारी आणण 

वलावाधायण गटातीर अधॉ भुरे प्रगत गटात गेरी.  याहशरेल्मा अध्माा भुरांना 
वुधायण्मावाठी कभीत कभी ६ भहशने रागरे. फाफूवायख्मा काशी थोड्मा भुरांना 
लयच्मा गटात जाण्मावाठी ऩूणा १ लऴा रागरे. 

काशी भुरे अनतळम ढ अवतात, काशी ढ अवतात तय काशी गनतभंद अवतात.  

शे लास्तल आशे. ऩयंतु प्रत्मेक भूर शुळाय आणण ननशभानतषभ अवत ेअवा भाझा 
अनुबल आशे. फयेचजण वुधारू ळकतात.  फयेचजण स्ऩधाा करू ळकतात. 

शळषणावाठीच ेलातालयण, लैमश्क्तक रष ल प्रोत्वाशन मांच्मा अबालाभुऱे त े

शळषणात भागे ऩडतात. गट ऩद्तीवायखी शळकलण्माची मोग्म ऩद्त, धड्माच े

रशान रशान बाग, लका  काड ेलगैयेंचा लाऩय केल्माव ५० त े७५ टक्के गनतभंद भुरे 

शळषणात प्रगती करू ळकतात. 

अनुवूचचत जाती-जभाती आणण भागावलगॉम भुरांच्मा ळैषणणक प्रगतीवाठी 
काभ कयण्माची दशुभाऱ वंधी भरा शभऱारी म्शणून भी वभाधानी आशे. भरा त्माचा 
अशबभान लाटतो. भी वलांचा आबायी आशे.    

रघुबाबू 

जन्भ:   १९५६ 

वध्मा: कराकाय, कली. 

ऩमाामी शळषणऩद्तीच ेवल्रागाय (‘वेंटय पॉय रुयर स्टडीज एंड            डवे्शरऩभेंट’ 

मा वंस्थेत कामायत) 

माऩूलॉ:  १९७९-८२ अनंतऩुय मेथीर फारनाट्म ल फारकरांळी वंफंचधत ‘फारवलकाव’ 

मा वंस्थेच ेवभन्लमक.  

१९८३-८६, ८९-९४ अनंतऩुयच्मा रुयर डवे्शरऩभेंट रस्ट भध्मे वशाय्मक शळषण 

वंचारक (प्रशळषण ल भूल्मभाऩन)  

१९८६-८७ फंगरोय मेथीर ‘एक्ळन एड’ वाठी अभ्मावऩुस्तके तमाय केरी. 

१९८७-८८  नेरोय श्जल््मातीर ऩल्रीऩाडू मेथे वजृनस्कूर  

१९९४-९७ ‘िाम’ मा वंस्थेची अभ्मावलतृ्ती 

१९९५-९९ डके्कन डवे्शरऩभेंट वोवामटी, ऩास्ताऩूय, श्जल्शा भेडक मेथीर ‘ऩच्चा वारे’ 

मेथे अभ्मागत शळषक ल प्रशळषक 

१९९९ स्लमंवेली वंस्थांतीर स्लमंवेलक/शळषकांच ेप्रशळषण; रेखांच ेशरखाण, 

कराकाय मा नात्माने अवलष्काय. 

वंऩका : भोफाईर: ९४४१९५७२१२ 
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